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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 per jaar.Info/opgave via 

Ria Jannink: 3676430; @.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 VAN DE LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink 
Teksten   Esther Rouwenhorst 
Opmaak teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Leo van het Bolscher, Jan Busscher 

Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties   Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  3676435; @. janottink@home.nl 

Info en opgave foto’s  3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Vragen over verzending  Ria Jannink; 3676430 
Telefoon BBB-kamer  3676582 
 

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

1/4 pag. (47mm)= €15,00; 

1/2 pag. (97mm)= €25,00; 
1/1 pag. (196mm)= €40,00 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 

BBB UITGAVEN IN 2016; 
27 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 22 jun, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec.  

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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


Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 2, 2016 
pagina 2 

Jaargang                  Nummer 
 

 
 

38……………………………………2 
 

Een kwakkelwinter, daar moeten we het deze keer mee doen. Waar enkele 

dagen vorst en lichte natte sneeuw aan de winter doen herinneren, is het 
overwegend veel regen en wind, dat ons gemoed veelal somber doen 

stemmen. Desalniettemin, het leven gaat verder. Voor u ligt weer een BBB 
met veel informatie over bedrijvigheden in ons dorp. Het gaat over giften van 

de Kerstmarkt, open dagen Historisch Archief, de dorps warme bakker, 

rentree carnavalsvereniging, actuele TVO sportzaken etc, etc. 
We kunnen met recht weer zeggen; Beckum Beter Bekeken blijft boeien! 
 
 

Laatste week nieuws… 
 

Palmpasenoptocht Beckum 
De Palmpasen optocht in zal plaats vinden op: Palmzondag 20 maart as. 
s’Morgens om 9.30 uur met een gezinsviering in de kerk. Daarna zal de 
drumfanfare uit Delden ons begeleiden tijdens de optocht door Beckum 
en is er koffie bij de kerk voor de ouders en voor de kinderen is er drinken 
en iets lekkers. Iedereen zelf voor een Palmpasen stok zorgen. Tot 20 
maart! 

De kindernevendienst en gezinsviering 
 

 
Een afvalloos Hengelo, dat was het thema op 2 infoavonden in Beckum en 
Oele op 16 en 22 februari. In de volgende maart BBB nader nieuws hierover. 
 

En weer kon de hoofdmacht van TVO handbal een zege bijschrijven. Tegen 

Heeten uit werd na een evenwichtige 1e helft, rust 10-10, een tandje bijgezet 
door TVO. Heeten moest het antwoord schuldig blijven en bij 18-28 stopte 

de teller. Een kostbare zege derhalve!  
 

Ook TVO1 voetbal (zag de competitiewedstrijd weer afgelast) won de 
oefenpartij bij Enter na een prima pot voetbal met 2-3. Een veelbelovende 

voorbode voor de competitie herstart, hopelijk komend weekend!!... 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 MAART AS. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC793vuYHLAhWIrRoKHekHAzQQjRwIBw&url=http://www.kindengeloof.nl/pasen2002.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNEJwzOzmo4GKAsxBN6LpZBRzVebMQ&ust=1455889678732973
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Wat  u  leest  in  deze  februari  BBB 2016 
 

 Laatste week nieuwsactuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 
 Paaseieractie voor de handbaljeugd 

 Historisch archief snuffelen in het verleden 

 BBB-tje huis te koop 
 Handbalselfie TVO recreanten 1-2-3 
 Twintig Voorzetten op Yvonne Olde Nordkamp 
 Spirit jubilarissen op de foto 
 Levenslust vertelt nieuw blijspel 
 Beckumer Feestavond Pinksteren grote school reünie 
 Vrouw Actief Beckum presenteert… 
 Verlichte boerderijen-gebouwen in Beckum 
 Aitvedan toneel op St.Isidorushoeve 
 AED werkgroep positief verslag 
 Compostactie voor en door TVO jeugd 
 Dreepeare beschouwing in de natuur 
 Kaartmarathon Beckum weer groot succes 
 Nieuws van de Bieb voorleesmoeder 
 Komisch plaatje met dialectpraatje 
 Carnaval in Beckum in beeld 
 En noaber prins Bentelo huldigt moeder 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Zonnebloem Beckum rolstoelservice en ballonvaart 
 Beachsoccer - Familieweekend TVO 28-29 mei 
 Wist u datjes sportakkefietjes 
 Zijlijn over kaarten 
 Glasvezel buitengebied overeenstemming voorwaarden 
 Paasvuur Hoonhook 
 Vastenactie zakjes ‘steun het goed doel’   
 Basisschool nieuws ‘de Bleek viert feest’ 
 TVO1 gaat nu voor de prijzen 
 Terugblik prins Tim 1e op carnaval Beckum 
 Misvieringen Blasiuskerk Beckum maart 2016 
 Datumbank activiteitenagenda 
 750 jaar Beckum het jaarprogramma 
 Gewoon Beckum live 12 maart W.v.Beckum 
 Middenbladen Dorpsplan+ actueel nieuws 
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Uitreiking cheques van de Kerstmarkt 
 

Zondagmiddag 14 februari zijn tijdens het weekend van het 
historisch archief de cheques uitgereikt door de kerstmarktgroep.  

De kerstmarkt 2015 heeft een mooi bedrag bij elkaar gekregen met hulp van 

heel veel vrijwilligers en giften. Er zijn het hele jaar door allerlei spullen 
geknutseld, gebreid en gemaakt. 

Dit jaar was de veiling - waarbij een supermooi bedrag bij elkaar is gehaald - 
de Tukkerij, carnaval, de kniepertjes en een kinderhoek die hun bijdrage 

hebben geleverd. Marcha Pot van JPB met de reclameartikelen, de 
Basisschool, buitenschoolse opvang, de tent van Auto Asbroek en Pascal 

Ottink, de vrachtwagen van Kamphuis, de kerstman, het ‘neppaard’ met tuig 

en arrenslee in vol ornaat, de fotograaf, sponsoren van de veiling, de 
midwinterhoornblazers en natuurlijk de mooie accommodatie bij het Wapen 

van Beckum. Door de verkoop van kaarten bij de nieuwjaarsreceptie door de 
Kerstboomvereniging hebben wij het prachtige bedrag van € 500,- van hen 

ontvangen.  

 

 
Overhandigen cheques van de kerstmarkt: 1x € 2.000 voor Stichting 750 jaar Beckum 
en 1x € 2.000 voor Werkgroep N739. Vlnr. Bert Jan Pasman, Rob van der Keur, Ria 
Asbroek, Irma ten Dam, Sonja Mulder en Ben ter Avest 

 

De goede doelen; de Werkgroep N739 heeft stenen verkocht voor de nieuwe 

entree van Beckum en Stichting 750 jaar Beckum heeft bier en 
reclameartikelen aan de man gebracht en daarmee een mooie bijdrage 
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geleverd.Door de investering van kalenders en tassen, die het hele jaar nog 

verkocht worden, kregen beide doelen naast een cheque van € 2.000,- ook 
nog een doos met kalenders ter waarde van € 750,-. Het hele jaar door zijn 

er nog diverse festiviteiten rondom Beckum 750 jaar en worden deze 

artikelen nog verkocht.Ook zijn de kalenders en tassen te koop bij de kantine 
van TVO, bij ‘t Kniphoes, bij Yvonne’s Bakkerwinkel en bij Irma 

Schoonheidssalon. Het bier van de Stichting 750 jaar Beckum wordt bij het 
Wapen van Beckum verkocht. 

Al met al dus een mooie bijdrage van € 2.750,- aan beide goede doelen. Wij 

willen hiervoor ook iedereen die hieraan heeft mee gewerkt heel erg 
bedanken voor de inzet en de giften.  

 Groetjes van Irma, Ine, Ria en Sonja van de Kerstmarktgroep 
 
 

Het is bijna weer zover;  
Pasen…TIJD VOOR DE EIERACTIE 
Dit jaar komen de meisjes van de handbal op zaterdag 19 maart (het 
weekend voor Pasen) bij u langs. Wij kopen weer op een succesvolle verkoop.  

Dank u wel alvast! 

 TVO Handbal 

 
Uren snuffelen in het verleden 
Open dagen Historisch Archief met riante cheques voor het dorp, 
TVO Nieuws uit 1964, oude klassenfoto’s meters jubilarissen. Het 

Historisch Archief Beckum toonde de enorme collectie archivalia 
tijdens de druk bezochte open dagen op zaterdag 13 en zondag 14 

februari.  
De werkgroep Kerstmarkt overhandigde bovendien riante cheques aan de 

werkgroep N739 en Stichting Beckum 750 jaar. 

 
Het zou zomaar een foto kunnen zijn van Amerikaanse pioniers, die eind 

negentiende eeuw een weg aanleggen ergens in Louisiana. De situatie is 
hetzelfde, de locatie en het moment verschillen. Het is namelijk niet tussen 

Lafayette en Baton Rouge dat de heren aan het werk zijn, maar ergens 

tussen Hengelo en Haaksbergen. De foto is begin twintigste eeuw gemaakt 
op het moment dat de stratenmakers even uitrusten van het zware werk, 

een enkeling met het pikhouweel nog in de hand. Beckum mag zich dan 
ongeveer een eeuw officieel een dorp noemen, met de oprichting van de 

eerste (stenen) Waterstaatskerk in 1820. In 1854 krijgt Beckum een eigen 

parochie, samen met Oele en Stepelo, en scheidt zich daarmee af van de 
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parochie Delden. De weg waaraan op de foto wordt getimmerd is 

hoogstwaarschijnlijk de huidige Beckumerschoolweg, die toen nog gold als 
verbindingsweg tussen Hengelo en Haaksbergen. Na de Tweede 

Wereldoorlog is die verbindingsweg rechtgetrokken, waarna de verdichte 

bebouwing wordt gerealiseerd. 

 
(Foto: Historisch Archief Beckum) 

 

De foto van de stratenmakers is veilig opgeborgen in een van de vele 

ordners die het Historisch Archief rijk is. In een soort stoelendans wisselen 

bezoekers continu van plaats op zoek naar die ene foto van familieleden. Wie 
het zich makkelijk wil maken zoekt een plekje voor een van de laptops die in 

een continue presentatie beelden tonen uit vervlogen tijden. En dan zijn daar 
nog de presentatieborden, behangen met informatie over jubilarissen uit het 

jubilerende dorp. Zoals Kamphuis Mengvoeders, die op 16 mei 1916 de 

eerste molen opende. Op en voor de laadklep van de molen poseert de 
familie, met paard en wagen, voor de foto. Een lijstje bij de afbeelding legt 

uit wie er op de foto staan. Dan blijkt er één naam te ontbreken. Achter het 
bladerdek van een boom en aan het zicht onttrokken door de kwaliteit van 

de honderd jaar oude foto, wordt er nog een Kamphuis ontdekt. De 
waaghals hangt ver uit het luik boven in de molen om zich ook te kunnen 

laten vastleggen op de plaat. Honderd jaar later wordt hij ontdekt. Maar wie 

het is? Voor de aanwezige nazaten is het een raadsel, evenals voor de 
vrijwilligers van het Historisch Archief Beckum. 

Tussen alle informatie over de jubilarissen in het dorp, zoals Levenslust, 
Vrouw Aktief, Zonnebloem, Vogelvreugd en de Dorpsraad, staat op een 

schildersezel het ‘geboortebewijs’ van Beckum. Onder het volkslied en naast 

het eigen bier van het dorp vertelt een oud-Latijnse akte over de verkoop 
van ‘Huis van Werenboldi in Bechem’. Voor 160 ponden ging dat huis op 20 

december 1266 over in handen van de commanderij der Johannieters in 
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Steinfurt. Het was gemeentearchivaris en lid van de Stichting Beckum 750 

jaar Niels Bakker die de akte wist op te diepen uit de archieven in het Duitse 
Westfalen. En het is deze akte waarop het 750-jarig bestaan van Beckum is 

gebaseerd. Een heugelijk feit voor Beckum, waar ook het Historisch Archief 

Beckum haar steentje aan bijdraagt. 
 

De werkgroep Kerstmarkt Beckum overhandigde tijdens de open dagen van 
het Historisch Archief riante cheques aan de werkgroep N739 en aan de 

Stichting Beckum 750 jaar (zoals eerder vermeld, red.).  

Herman Bunte, voorzitter van de Stichting Beckum 750 jaar, toonde zich 
verheugd met de hoogte van de cheque. “De manier waarop dit tot stand is 

gekomen is het vermelden waard. De Kerstmarkt was dit jaar zo goed 
georganiseerd en zo druk bezocht, dat het eraan bij heeft gedragen om 

Beckum op de kaart te zetten. En dat is ook het doel van onze stichting.” De 
bijdrage van de kerstmarkt wordt gebruikt voor tal van activiteiten die de 

stichting dit jaar organiseert, zoals het Corn Country Festival in september en 

het archeologisch onderzoek op de locatie waar uit Huis te Bechem en later 
Huize Altena moeten hebben gestaan. Ook Rob van der Keur en Egbert 

Pasman van de werkgroep N739 waren bijzonder verrast met de gift. “Zo’n 
groot bedrag, dat is echt een pluim waard voor de organisatie van de 

Kerstmarkt”, aldus Rob. De gift komt ten goede aan de entree van Beckum. 

“En daarmee is deze bijdrage van en voor Beckum”, vult Egbert aan. De 
werkgroep en de stichting hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk 

een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Overijssel.  
 

 
Veel belangstelling tijdens de Open dagen van het Historisch Archief Beckum 
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Een eventuele provinciale bijdrage wordt gebruikt om het verhaal van 

Beckum vast te leggen. Niet alleen in woord en beeld, maar ook door de 
authentieke nieuwe poort aan de noordzijde van het dorp én een markante 

entree aan de zuidzijde van Beckum.  

De werkgroep en de stichting willen hier, ter hoogte van de archeologische 
onderzoekslocatie, een informatiepunt inrichten. Gemetselde poeren moeten 

straks de brug over de Hagmolenbeek en de entree van het dorp markeren. 
Een uit hout opgetrokken ‘schuilhut’ bij de parkeerplaats fungeert als 

informatiepunt over Beckum en de rijke geschiedenis van het dorp. In de 

volgende BBB volgt meer informatie over de zuidelijke entree en de 
‘schuilhut’. Een naam die geen eer doet aan het gebouw, menen Herman, 

Rob en Egbert. Daar moet dus een naam voor komen. Hoe die gaat luiden? 
Daar mag Beckum nu al over gaan nadenken.  

Esther Rouwenhorst free lance journalist 

 
BBB-tje 
Te koop aangeboden: 
Vrijstaand woonhuis aan de Pastoor Ossestraat 34 te Beckum met een 

inhoud van ruim 600 m³ op een perceel van 549 m². Vraagprijs € 429.000. 
Voor meer informatie: Rob van der Keur, 06-52383400. 
 

HANDBALSELFIE!!!! 

 

TVO Handbal Recreanten (combinatie 1-2-3) tegen DSVD Recreanten 19-17 winst. 
Met Wilma Havekes, Marieke Weernink, Saskia Karnebeek, Daniëlle Kamp, Geraldine 
Abbink, Nicole ter Mors, Ellen Wegereef, Ellen Assink-Bokxem, Linda Asbroek. 
Nieuwe sponsor is Raimond Pot Installatietechniek. (foto: Facebook) 
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Twintig voorzettenopYvonne Olde Nordkamp 
 

Ze runt nu alweer een jaar of 
acht de warme bakkerswinkel in 

Beckum; Yvonne’sBakkers-

winkel dus.     Waar blijft de tijd! 
In de eerdere winkel van (de Oale 

Smid en nu) loodgietersbedrijf Johan 
Olde Nordkamp, waar in het deel 

daarnaast Ellen Tibbe Haarwerken 
haar zaak heeft gehuurd en ingericht. 

Een combinatie die goed past en voor 

broodnodige bedrijvigheid in ons dorp 
zorgt. Want daarmee is het in ons 

dorp nog maar karig gesteld. Naast 
een kleine markt op donderdag met 

een groente- en  
 

Yvonne was een dagje uit…. 
 

viskraam voor de kerk, is een 

rendabel draaiende buurtsuper al jaren onhaalbaar gebleken voor Beckum. 
Maar gelukkig is er dus die bakkerswinkel, die van dinsdag tot zaterdag vijf 

halve dagen geopend is. Vers brood, banket, gebak van Bakkerij Ter Avest 
uit Delden en aanverwante artikelen – zelfs regionale weekbladen zijn er 

gratis te verkrijgen. En de zaken lopen lekker, is al een aantal keren 

geconcludeerd.  
 

Bovendien is de winkel een soort sociaal trefpunt geworden want menig 
nieuwtje wordt hier dagelijks uitgewisseld tussen de vele bekende klanten. 

En dat is voor een gemoedelijke dorpsbinding toch van niet te onderschatten 
waarde. Naast haar dagelijkse taak in de winkel is zij ook trouw lid van 

Vrouw Actief Beckum. De gewaardeerde vrouwenvereniging die met haar 

gevarieerde programma en groot ledenaantal van culturele waarde is voor 
Beckum. Genoeg voorbeschouwd nu. Laten we deTwintig voorzetten 
richten op Yvonne Olde Nordkamp. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
57 jaar/getrouwd met Johan, moeder van Elmer, Gerben, Evelien en 

Marijke/de bakkerswinkel dus/lezen, puzzelen, wandelen met de hond en ik 

kijk ook graag naar een leuke film.  
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Sportcarrière: 
Die is er nog steeds niet. Ik heb wel steeds plannen om iets te doen, maar 
veel verder kom ik er nog niet mee. Ik doe wel soms aan denksport.  

 

Hoogtepunt: 
Natuurlijk de kinderen en mijn eigen winkeltje. Wat ik heel mooi vond was 

vorig jaar met mijn dochters voor het eerst in het vliegtuig naar Dublin.  
Van smidswinkel tot bakkerswinkel: 
De eerdere winkel met onder andere gereedschappen en klompen liep 

eigenlijk helemaal niet meer. Toen kwam Johan Pot vragen of hij de winkel 
kon huren. Dat vonden wij eigenlijk een prima idee. Johan en Marscha 

hebben de winkel in tweeën gedeeld. Het kleinste gedeelte werd de 
‘Kiekerie’. Later, na het overlijden van Johan, heeft Marscha dat gedeelte 

weer afgestaan. En toen kreeg ik het idee om die ruimte zelf te gebruiken. 
Het is natuurlijk ideaal omdat het aan onze keuken grenst.  

 

Een heel ander, druk leven ineens. Maar het is de moeite waard: 
Het is inderdaad een ander en drukker leven. Maar het is heel erg leuk om te 

doen. Er komen alleen maar aardige, gezellige mensen.  
 

Kwam de klandizie snel op gang of ging dat eerst mondjesmaat: 
Wat het leuk maakt, is dat er uit alle plaatsen mensen binnen komen. Ook 
vrachtwagenchauffeurs die voor brood of broodjes de vrachtwagen aan de 

kant zetten. Vooral ’s ochtends is het drukker, maar eigenlijk loopt het de 
hele dag wel een beetje door.  

 
Dagelijks bevoorrading door Bakker Ter Avest. Hoe loopt dat tijdschema: 
’s Ochtends om ongeveer 8:15 uur brengt de bakker het brood, broodjes en 

gebak. Dat wordt op de rekken en in de koeling gezet. De vaste 
broodbestellingen worden gesneden en op het rek achter in het halletje 

gelegd. Dit gaat iedere dag zo, alleen op zaterdag komt hij eerder.  
 

Hoe schat je in hoeveel brood/banket/gebak je moet bestellen en raak je wel 
eens uitverkocht: 
Het inschatten van het brood leer je volgens mij nooit. Ik bestel eigenlijk 

iedere dag van de week hetzelfde aan brood. Maar iedere week is het 
anders. Je houdt natuurlijk brood over, maar je komt ook wel eens tekort. De 

bakker woont in Haaksbergen en als Evelien (de bakkersvrouw) ’s middags 

naar huis gaat, kan ze nog wat nabrengen. Anders wil Johan, als hij in de 
buurt is, wel via Delden rijden om brood bij te halen. Het gebak is altijd 

hetzelfde aantal wat er ligt Als mensen meerdere gebakjes of taart willen, 
wordt dat meestal vooraf besteld.  
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De goede volgorde ’s ochtends: toiletteren, hond uitlaten, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten en …: 
De goede volgorde: koffie zetten, wassen, aankleden, brood eten, koffie 

drinken, krant lezen en dan de hond uitlaten. En dan wachten totdat de 

bakker komt. 
 

Het vluchtelingenprobleem; ver van m’n huis of …: 
Het vluchtelingenprobleem is zeker een probleem. Maar ik ben blij dat wij 

Beckum wonen.  

 
BBB is een prima maandblad; ik geef het rapportcijfer 4, 6, 8 of … omdat: 
BBB geef ik een 8. Er staat veel informatie en leuke stukjes door Beckumers 
geschreven.  

 
Vind je het ook zo erg dat we het EK Voetbal missen? 
Voetbal, sorry, maar daar heb ik niets mee. 

 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Het is allemaal lekker, maar mag het ook van de Griek? 
 

De grootste bewondering heb ik voor, de grootste hekel aan….: 
Grootste bewondering heb ik onder andere voor de vrijwilligers die zich 
inzetten voor oude en zieke mensen zodat zij toch leuke dingen kunnen 

doen.  
Een grote hekel heb ik aan mensen die niet goed voor dieren zijn. Kijk maar 

eens wat ze nu elke keer met de paarden doen. Ik kan niet begrijpen dat 
mensen zoiets kunnen doen.  

 

Humor is Van ’t Hek, Myer, Mr. Bean, Najib, Finkers of …: 
Ik zie dan het liefst een komische film.  

 
Favoriete tv programma’s: 
Ik heb eigenlijk geen favoriet programma. Er zijn vele soorten films die ik 

leuk vind, maar geen science fiction.  
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Dan het liefst naar Canada. Prachtige natuur. Maar ik wil ook graag naar 

Schotland. Dat zit er iets eerder in, omdat Johan niet met het vliegtuig wil.  

 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
’s Nachts hoef je mij eigenlijk helemaal niet wakker te maken. Als het dan 
moet, dan vind ik een bamibal of gehaktbal wel lekker. 
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Blessuretijd; een laatste boodschap; 
Niet overal zo druk over maken. Mensen denken dat ze nergens tijd voor 
hebben. Geniet wat meer! Vooral van de natuur.  

 
 

 
Jubilarissen Spirit koor. Allen zijn al 25 jaar lid van het koor Spirit dat alweer een 
aantal jaren gefuseerd is met het koor uit  St.Isidorushoeve. 

Vlnr; naar Geri Scholten,(pianist en zang), Karin Vossebeld, Ina Blanckenborg, Dianne 
Asbroek, en Irene Hofstede.Vanaf de zomervakantie is ons koor uitgebreid met een 
aantal jonge meiden uit de Hoeve, dus dames uit Beckum, Als je zingen leuk vind,  
ben je van harte welkom.We repeteren elke woensdagavond van 20.00 uur t en m 
21.00 uur even weken in Beckum, oneven in de Hoeve. 
 

Levenslust vertelt… 
Het wordt voor Levenslust een mooi jaar. We bestaan in 2016 namelijk 70 
jaar! Voor u hebben we dit jaar twee toneelproducties dit jaar in petto. De 

eerste is voor ons al in volle gang. Spelers, souffleur en regisseur zijn bezig 
met de laatste repetities, het decor is al een aardig eind op weg en bij de 

familie Ottink ligt de reserveringslijst al weer naast de telefoon. 

In maart en april brengen we het toneelstuk ‘Een hond met veren’. Dit 
blijspel speelt zich af in de jaren 90, in een kleine en gemoedelijke 

gemeenschap. Als er problemen waren dan trok je gewoon de wethouder 
even aan de jas. Niks afspraak maken of naar het gemeentehuis. Relus, de 

wethouder met kantoor aan huis, is zo’n wethouder van de oude stempel. Hij 

was vroeger postbode en wordt door de bevolking dan ook vaak ‘De Pette’ 
genoemd. 

De goeie man wordt zachtjes aan stapelgek van een import dame in ’t dorp, 
die geregeld komt klagen over geluidsoverlast. De dame heeft geen begrip 

voor het gebeier van de klokken, het kraaien van de haan en de repetities 
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van de blaaskapel. Als de wethouder toch wat voor deze klagende dame wil 

doen, overkomt hem wat waardoor hij helemaal in de war raakt. Hij denkt 
dat hij nog postbode is. In het stuk komt verder een knotsgekke professor 

voor en een dame die op zoek is naar een echtgenoot. Gemeentebode Siep, 

die volgens secretaresse Marion een echte fantast is, maakt met zijn 
onbenullige praatjes en leugens iedereen van slag.  

Het belooft weer een avond te worden waarop de lachspieren op de proef 
worden gesteld. De speeldata zijn 18, 19 en 20 maart, 1, 2 en 3 april 2016. U 

kunt uw kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, 

telefoonnummer 074 – 3676442. Zoals wellicht bekend kunt u op 
www.levenslust.com zien op welke data nog kaarten beschikbaar zijn. Weet 

u trouwens dat we ook op facebook zitten? Kijk maar eens op 
www.facebook.com/toneelvereniginglevenslust. 

 Namens Levenslust, Arjan Lammers 
 

 

Vrijdagavondvertier op Pinksterfeesten Beckum 
 

In beraad heeft de vrijdagavondcommissie besloten de plannen voor 

vrijdagavond 13 mei te wijzigen. Om aan te sluiten bij het 750-jarig bestaan 
va Beckum gaan wij een grootste reünie organiseren. De RK Lagere School 

(Proggiehoes, Finse School en De Bleek) staat centraal tijdens deze avond. 
Het wordt een verrassende avond die in het teken staat van gezelligheid en 

herinneringen ophalen met oud-klasgenoten en dat onder het genot van 

hapjes en drankjes. Tijdens deze avond wordt (oud)foto- en filmmateriaal 
getoond. Ben je in het bezit van oude foto’s of ander materiaal uit je lagere 

schooltijd, dan willen wij hier heel graag gebruik van maken. Het is aan te 
leveren via vrijdag@pinksterfeestenbeckum.nl. Vanaf 20:00 uur is iedereen 

van harte welkom in de feesttent. De koffie staat dan klaar! ZEGT HET 
VOORT! 

 

mailto:vrijdag@pinksterfeestenbeckum.nl
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Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
Op dinsdag 26 januari zijn wij met 84 dames - zowel leden als 

introducés - vertrokken naar het theater van KAMAK in 
Hengelo. 

De acteurs van Kamak zijn mensen met een verstandelijke 

beperking. We waren ruim op tijd aanwezig en werden 
ontvangen met koffie en thee. Iets voor achten konden we 

plaats nemen in de theaterzaal en begon de voorstelling. Wat 
hebben we genoten van het onbevangen spel, van de humor, 

van de attributen, eigenlijk van alles! Na afloop -onder het genot van een 
drankje- werd er nog even na gekletst met de acteurs die daar zichtbaar van 

genoten. Het was een heerlijk avondje uit en gezien de positieve reacties 

zeker voor herhaling vatbaar!  
Op woensdag 24 februari hebben we een thema-avond over dementie op 

het programma staan. Ilse Peters zal deze avond begeleiden. Als je deze BBB 
leest en 24 februari is nog niet voorbij dan nodigen wij je van harte uit om te 

komen, het belooft een interessante avond te worden. 

Vrouw Actief Beckum bestaat dit jaar 70 jaar en dat vieren we met een klein 
feestje, namelijk met een LADIES NIGHT en wel op dinsdag 22 maart. Wij 

hebben 20 standhouders bereid gevonden om zich te presenteren. Een 
avond om heerlijk rond te snuffelen en gezellig met elkaar bij te kletsen.  

Vergeet vooral niet je portemonnee mee te nemen want menig standhouder 
heeft iets leuks en/of iets lekkers in de aanbieding. We bieden je het 

volgende aan: een gratis verloting, iets lekkers bij de koffie, een hapje, een 

drankje en bij vertrek ook nog een goody-bag.Kortom gewoon een heerlijk 
avondje uit. Dat wil je zeker niet missen!We ontmoeten je graag, tot de 

22emaart in ‘t Proggiehoes!  
 Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 

 

Oproep Beckum 750 jaar:  
verlichte gebouwen in en rondom Beckum 

In verband met het 750-jarig bestaan van ons dorp wil de Stichting Beckum 
750 jaar markante boerderijen, historische gebouwen en burgerhuizen in en 

rondom het dorp in het weekend van 27 tot en met 30 oktober letterlijk in 
het licht zetten. Met de ‘Verlichte Boerderijen- en Historische gebouwenroute’ 

voor automobilisten, fietsers en wandelaars zijn de verlichte gebouwen dat 

weekend volop te bewonderen. De eerste deelnemers hebben zich al gemeld, 
maar hoe meer verlichte gebouwen hoe fraaier. Vandaar ons verzoek: bent u 

eigenaar van een bijzondere boerderij, een markante woning of staat er 
naast uw woning een fraaie vakwerkschuur? Dan vragen we u deel te nemen 

aan het verlichte weekend. U kunt daarbij gebruik maken van eigen stralers 
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of deze bestellen bij Martin Veldhuis of Hennie Assink. Om het weekend tot 

een succes te maken, zijn de stralers tegen een vriendelijke prijs 
verkrijgbaar. Voor een halogeenstraler (230v-300w) aan een paal te 

bevestigen of geleverd met voet betaalt u respectievelijk slechts 33 of 53 

euro. Een led breedstraler (230v-30w), te bevestigen aan een paal, kost 70 
euro. Een speciaal voor dit weekend uitgezette route voert belangstellenden 

in het laatste weekend van oktober langs de bijzondere gebouwen die 
Beckum, Oele en Stepelo rijk zijn. Met de auto, op de fiets of te voet zijn de 

verlichte gebouwen van dichtbij én vanuit de verte te bewonderen.  

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven om deel te nemen aan het 
verlichte weekend? Neemt u dan contact op met: 

Martin Veldhuis:  06-25390965/m-a-veldhuis@hetnet.nl of 
Hennie Assink:   06-12546411/assinkhennie333@gmail.com 

 
 

 

Uitvoeringen 
toneelvereniging ‘Ait Vedan’ 
 

Binnenkort zal ‘Ait Vedan’ weer een aantal opvoeringen op de planken 

brengen. Dit jaar wordt de komedie ‘De Hoekpaal’ gespeeld.  
Toneel in de Hoeve op:  Donderdag 3 maart 2016 

    Vrijdag 4 maart 2016 
    Zaterdag 5 maart 2016 

    De voorstellingen vinden plaats in ’t Meuken. 
Korte inhoud van het stuk: 
Midden in het dorp ligt een rustig pleintje met slechts een aantal aanwonenden: een 
paar oude vrijsters, de cafébaas met zijn dochter en een gemeenteambtenaar met 
zijn onderdanige vrouw. Het enige opvallende aan het plein is de houten paal die er 
staat. Iedereen heeft er wel eens iets over gehoord, maar het verhaal van die paal 
weet eigenlijk niemand. 
Nadat twee landlopers de nacht hebben doorgebracht op het plein, komt er eindelijk 
wat leven in de brouwerij. Als dan ook nog een buitenlandse dame het plein bezoekt, 
wordt het raadsel rondom de paal misschien opgelost. De regie is in handen van Ton 
Krieger. 

Kaarten à € 9,00 (voor 65+ € 8,00), inclusief één kop koffie/thee in de 
pauze, kunt u telefonisch bestellen vanaf dinsdag 16 februari, dagelijks na 
13:00 uur bij de familie Temmink. Telefoonnummer 074-3575460. Voor de 
12 t/m 17-jarigen geldt op donderdagavond een tarief van € 5,00. Op de 
avond van de voorstelling zijn de kaarten vanaf 19:00 uur af te halen in de 
kantine van ’t Meuken, Beckummerweg 11, St. Isidorushoeve. De zaal is 
geopend vanaf 19:30 uur.Aanvang toneelvoorstelling: 20:00 uur. 
 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
mailto:06-12546411/assinkhennie333@gmail.com
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Werkgroep AED 
Begin januari hebben wij gecollecteerd voor het behoud van de 

AED’s in Beckum en voor het opleiden van cursisten. U heeft gul 
gegeven!Daar zijn wij blij mee en wij danken u hartelijk hiervoor.  

De collecte heeft het mooie bedrag van € 435,- opgeleverd!! Ook de dames 

die voor ons gecollecteerd hebben, willen we langs deze weg nogmaals 
bedanken. Er is geld nodig om deze AED’s te onderhouden. De Gemeente 

Hengelo heeft voor het plaatsen van de AED’s gezorgd en het is nu aan de 
burgers om het onderhoud te verzorgen. 

Tot nu toe wordt de aanschaf van AED’s 

voornamelijk gezien als een particuliere 
verantwoordelijkheid. Gemeenten 

denken wisselend over het beschikbaar 
stellen van financiën betreffende de 

aanschaf van AED’s en/of 

reanimatieopleidingen. Niet iedere 
gemeente vindt dit een taak van de 

overheid. Zolang er geen eenduidig 
beleid is zullen wij onze AED’s dus zelf moeten onderhouden. Om nog wat 

extra geld binnen te krijgen, is er in overleg met de beheerders in de kantine 
van de Omnivereniging TVO een fooienpot geplaatst.  

Zijn er nog mensen die graag aan een beginnerscursus willen deelnemen? Bij 

genoeg animo zal er waarschijnlijk in juni weer een nieuwe groep opgeleid 
worden. Voor meer informatie ga naar http://www.beckum.nl/dorpsraad/aed 

of neem contact op met Rita Temmink (0646525076). Op dit moment zijn er 
ongeveer 100 mensen die de cursus al hebben gevolgden nu aan de 

herhalingscursus deelnemen. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe 

meer levens er kunnen worden gered! Zie ook www.hartslagnu.nl voor meer 
informatie hierover.Heeft u de collectanten gemist en wilt u toch nog een 

bijdrage leveren? Dat kan! U kunt uw donatie alsnog overmaken op 
bankrekeningnummer:NL46 RABO 0161 4785 22 t.n.v. AED project, 

Beckum.Alvast bedankt namens de leden werkgroep AED Beckum; Christel Pelle, 
Pascalle Ypkemeule, Rita Temmink en Simone de Wit 

 

Compostactie TVO jeugd!! 
Aanstaande zaterdag 5 maart zal de TVO jeugd langs komen voor de jaarlijkse 

compostactie. De jeugdleden zullen vanaf een uur of 9 tot het begin van de middag 

langs de deuren gaan. De opbrengst van de compostactie zal ten goede komen 

aan de jeugd van TVO. We hopen weer op een mooie opbrengst! Alvast 
bedankt voor jullie eventuele bijdrage namens de jeugd van TVO. 

http://www.beckum.nl/dorpsraad/aed
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.beckum.nl/dorpsraad/aed
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Dree peâre… 
Ze vormen het hele jaar door een soort baken in de wei die ligt voor de bocht in de 
Rotersweg afslag Loninkvoetpad. Waar een rij knotwilgen het laantje naar de eerdere 
boerderij van Hennie Heijmerink markeert. Dree peare, grazend, sjokkend, liggend of 
onverstoorbaar eindeloos kijken naar het niets. Soms staan ze roerloos bij elkaar, 
soms besnuffelen ze elkaar, soms lopen ze zonder doel naar een andere kant van het 
weiland. Het komt ook voor dat er twee bij elkaar grazen en de derde zo’n dertig 
meter verderop vertoeft. Het lijkt dan alsof dit paard denkt: ‘Ik heb jullie lang genoeg 
voor de voeten gelopen, laat mij nou maar even alleen. Bovendien is het gras hier 
malser…’. 
Een fietser of wandelaar – hond uitlatend – heeft vaak geen oog voor deze donker-
bruine viervoeters. Maar een oplettende voorbijganger, die geregeld met klein-
kind(eren) langsloopt, wil wekelijks wel eens de paarden tellen. Ziet even niets omdat 
de paarden tegen de bosrand staan en één zijn met de natuur. Maar… Aha… Daar in 
de verte staan ze wel. Roerloos, berustend in hun lot. Een nogal doelloos bestaan, zo 
lijkt het. Ze komen dag en nacht door met grazen, poepen, liggen, slapen en 
galopperen. Dat is ‘de enerverende levenscyclus’ van deze dreepeâre aan de 
Rotersweg.  
 Een wandelaar 

 
4e Marathon Kruisjassen bij TVO 
Zaterdag 13 februari werd voor de vierde keer een marathon 
kruisjaswedstrijd georganiseerd in het Geertman. Kruisjassen van ’s 

morgens 10:00 tot ’s avonds 22:00 uur.  
 

Met een maximum aantal van 52 deelnemers uit Beckum en omgeving maar 
ook van verder weg; uit de vijfhoek Rekken, Losser, Bornebroek, Enter, 

Markelo. Deze werden in de kantine weer prima verzorgd door Bennie 

Hoesstee en Trudie Mentink. Tessa Voorhuis verzorgde het wedstrijd-
secretariaat weer voortreffelijk en zij liet zich ook niet omkopen door Johan 

Bauhuis (matchfixing). Op eigen kracht is Johan net niet op de laatste plaats 
geëindigd. Hennie Vossebeld had weer een uitstekend wedstrijdschema in 

elkaar had gezet. Er konden vlot 25 rondes worden gespeeld. Dat wil zeggen 

dat elke deelnemer 200 partijen heeft gekruisjast. Rond 22:00 uur konden de 
prachtige prijzen van onze prijssponsoren uitgereikt worden. De totaal 

scorelijst hangt in de kantine van ’t Geertman aan het prikbord. 
 
Plaats  punten  naam   
1  16309  Arend ten Barge 
2  16135  Willem Noordink 
3  16012  Lucy ten Barge 
4  16009  Riet Bos 
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Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die 

volgend jaar vast en zeker zijn eerste lustrum gaat beleven. Ook WVV 
Hengevelde wil deze formule gaan overnemen en denkt na over een eerste 

kruisjasmarathon van 09:00 tot 21:00 uur op zaterdag 9 april. Nogmaals 

dank voor de deelname en dank aan de vrijwilligers en dank aan alle 
prijssponsoren. 
 

 
Prijsuitreiking van de kaartmarathon op zaterdag 13 februari in ’t Geertman.  
V.l.n.r.: Willem Noordink (2e), Lucy ten Barge (3e), Riet Bos (4e) en Arend ten Barge (1e). 

 

 
 

Nieuws van de Bieb 
Woensdag 3 februari was het weer heel gezellig in de Bieb. Alle peuters en 
ouders waren uitgenodigd en er werd voorgelezen door Margriet Meijer uit 

het boek “We hebben er een geitje bij”, van Marjet Huiberts. Dit alles in het 
kader van de Nationale voorleesweek. Precies goed voor deze leeftijdsgroep. 

Er kwamen vele, mooie reacties.  

Margriet zat in een echte voorleesstoel. Kom maar eens kijken wat een fraai 
exemplaar wij hebben kunnen aanschaffen! Na afloop koffie, thee en 

limonade met een versierde lange vinger. De kinderen kregen nog een tasje 
mee naar huis met een leuke verrassing. Het was een geweldige ochtend.  

Tot ziens in de Bieb! 
Ps. DE NIEUWE BOEKENVOORRAAD IS BINNEN, VOLGENDE KEER MEER HIEROVER! 
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Veel aandacht voor voorleesmoeder Margriet! 

 
 

 
Weer zo’n mooie dreuge dialoog…. 
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Carnaval in Beckum 

Vuurproef BeckummerOssens en geslaagde optocht 

 
Carnaval voor Beckumer schooljeugd. Na de optocht viert de mooi 

verklede kinderparade met ouders en BeckummerOssens feest in de sportzaal 
met muziek en polonaises. (Foto’s: Petra Busscher) 
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Ondertussen in Bentelo…. 
Enkele kilometers verderop is ongeveer de hele familie Ottink aanwezig om 

bij CV de Hagmöll’n Lummels carnaval te vieren met Prins Stephan. Moet dat 
in BBB, vraagt u zich misschien af? Deze foto wel, vonden wij. Een trotse 

GradaOttinkvergezeld met Truus en Gerda die een onderscheiding van zoon 

Stephan in ontvangst nemen. En dan hebben we het nog niet eens over ‘dee 
jong van de Veeldbakker’ op de achtergrond.  

(foto: Facebook, CV Hagmöll’n Lummels) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Luk akkefietjes 
Ik heb mie es verdeept in pa naam’n van bekeendeleuoet de historie van 

oonze streek. Dee’tommoal hun steentje hebt e draang’ in de maatschappieje 
deur de joar’n hen. Met goeje, nuttige, barbaarse en slechte dinge. 

A’jcategoriënvergeliekt, kom ie tot ne lieste van’ 

haandvolfrömdepersoon’noetoons’nbreed’nnoaberschop. Dan 
he’wtoawerSloezenBets den joar’nan’t kanaal de buurte onveilig maak’n en 

de schrik was van völ jonge vrouwleudee in’ tweeduuster langs fiets’n en 
lastig won val’n. Geruch’ngoat dat er wa ’n pa jonge Betskes in ’t geniep te 

weareldbunt e kom’n. NaalnBarg en Plooymansstoat ok op mienelieste, mer 

dan waar’nrechtschoap’n wegwarkers, dee’t nog 
ginnevlearmoeskwoaddeud’n. Loatstoan dat ze met de schuppe ne 

vleegedaalsloong’. Dan hei’jWaterDieks en DrietbuulnDika, merdee hebt 
joar’n alleen ma haddewarkt bie ne hereboer; op de delle en in de kökk’n. 

Dan komt wie toch oet bie Spiekerbearnd en Huttenkloas. 
BeereoetBeentelseboet’ngebied. Merdoarmet heult de geliekenis ok wal op, 

dat döt. Spiekerbearnd zat joanlaankalleene achter ’n potkachel op 
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proemtebak te kauw’n, merHuttenkloas was ne schuinsmarsjeerder van de 

easte orde en hef t’r ’n pa een köpkekleener maakt, wotbeweard. Met he 
kreeg ne kooke van eeng deeg en kwam in de bajes. In Olnzelwön hee 

veroardeeld tot’ galgenrad; opgeruumdsteet netjes, dat stee’t… Kom wie bie 

Piapum, ne sloonzigengoodzakmer met voezel op heffe, kats van de wearld, 
in heel wat sleute fietst, kreeg’t delirium, ok waneumt OTON (Onbeparkt Tot 

Oe Nem’n) en hef’t er tiedig letterlijk oettedroonk’n. Ok mot 
SteenkhüskesHemmanbeneumdwon’n. Den man hef vanof zien geboarte tot 

an de misdienaarstied en later bie’nmesstreiersbedriefallebassendstoonk’n. 

Doar was GruppendrietersKareltje niks bie. At Hemmanvrooger de 
sloes’nloszett’nbie’tMisdeen, leup de hele karkeleug, dat dear’t…. Goodleu, ik 

zal ma nig wieder goan met disse opsomming, aanskrie’j d’r tevölle van. 
 HekselmesienHarry 
 
 

De Zonnebloemauto: nu ook voor regio Twente beschikbaar 
 

Stel u maakt gebruik 

van een rolstoel of 
scootmobiel. Dan 

kunt u vaak niet zelf 

bepalen hoe laat u 
ergens naartoe gaat 

en met wie. Hoe fijn 
zou het zijn als u 

dan niet afhankelijk 
bent. Met de 

Zonnebloemauto is 

het mogelijk om 
vervoer te regelen 

voor een betaalbare 
prijs. Want mensen met een lichamelijke beperking moeten in alle vrijheid op 

pad kunnen gaan. Daarom is er speciaal voor mensen in een rolstoel de 

Zonnebloem auto beschikbaar. Wilt u graag zelf op pad of wilt u bijvoorbeeld 
met familie, vriend of kennis weg die in een rolstoel zit? Dat kan! U huurt al 

een auto voor €40 per dag. De eerste 100 kilometer die u rijdt, is gratis en 
daarna betaalt u €0,20 per km. Wilt u gebruik maken van de 

Zonnebloemauto?  

Inwoners van Beckum met een lichamelijke beperking kunnen hierover 
contact opnemen met: Annet Hofstede via 074 3676570 of per mail: 
annethofstede@home.nl 
 

 

mailto:annethofstede@home.nl
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Ballonvaart met de Zonnebloem luchtballon 
Zweven in de lucht in een luchtballon, wie wil dat 

nou niet? Speciaal voor mensen met een lichamelijke 
beperking is er een Zonnebloemluchtballon. Deze 

speciale ballon is ervoor gemaakt om mensen met 
een beperking een unieke ervaring te geven.  

 

In 2016 wil onze regio graag twee luchtvaarten voor 
onze gasten verzorgen. Lijkt u dit leuk om te doen? 

Geef dit dan aan bij Annet Hofstede via 074 3676570 
of per mail: annethofstede@home.nl. 

Kosten 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een ballonvaart te doen. Vrijwilligers 
mogen gratis mee met de ballonvaart. Deze persoon hoeft geen 

Zonnebloemvrijwilliger te zijn. Dit mag ook een familielid of een vriend zijn. 
Hij of zij moet wel in staat te zijn om de deelnemer de nodige zorg te bieden. 

Zie hieronder het overzicht met details en de bijbehorende kosten:  
 

Vaart met aantal personen Kosten 2016* 

2 deelnemers met een lichamelijke 
beperking + 2 gratis vrijwilligers 

€ 300,-  
(per deelnemer 

€150) 

2 deelnemers met een lichamelijke 

beperking + 2 extra passagiers + 2 

gratis vrijwilligers 

€ 500,-  

(per deelnemer 

€100 en per 
passagier €150) 

 

 
TVO familieweekend 
Beckum 750 jaar willen wij bij TVO ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 28 en 
29 mei zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Voor de 
jeugd is er op de zaterdagochtend een fanatieke sportdag. 
Zaterdagmiddag zal het jaarlijkse TVO-BreukersBeachsoccer 
toernooi georganiseerd worden met een gezellig strandfeest na 
de tijd. Zondag zullen we starten met een mixtoernooi voor de 
besturen van Beckum met aansluitend een wedstrijd van 
oud FC Twente. Na de wedstrijd van oud FC Twente kan er 
genoten worden van een drankje en een hapje. 
Graag nodigen wij iedereen in Beckum en omliggende dorpen uit om 
langs te komen tijdens dit sportieve maar zeker net zo gezellige weekend! 

 

mailto:annethofstede@home.nl
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WIST U DATJES… 
Na een fraaie oefenpot bij Twenthe G, waar de koploper vd 4e klasse B met 

maar liefst 2-6 klop kreeg van een ontketend TVO, trad TVO aan tegen 
BSC/Unisson. Miezerig weer, koud, nat etc. Hier liet TVO toch weer steken 

vallen, kreeg voor en na de pauze wel kansen maar de Unisson-goalie was 

alert. Unisson kon de 2-0 ruststand vasthouden tot de 90e minuut…  
 

En weer gingen de TVO handbaldames sneu het schip in. Want gaandeweg 
de 2e helft kwam TVO tegen Wesepe na een 8-12 ruststand bijna op een 

gelijke stand, 17-18. Maar Wesepe kon bij het eindsignaal toch een zwaar 
bevochten 21-22 winst binnenhalen…  
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ZijlijnKaarten 
 

Of je het een hobby kunt noemen, weet ik niet. Maar ik doe het graag. Ik 
heb kruisjassen geleerd omdat Johan wel mee wilde doen aan de competitie 

in ’t Geertman. Dat hebben we ook een aantal jaren gedaan, maar Johan 

hield het voor gezien en ik ben alleen verder gegaan. Bij ‘De Biester’ in 
Haaksbergen viel iemand uit en zo ben ik daar ingevallen en een jaar later lid 

geworden van de club. Inmiddels kaart ik ook al een aantal jaren mee met 
de bejaarden in ’t Proggiehoes. Eerst als invaller, maar als er iemand sterft, 

heb je direct een vaste aanstelling! Zo ziek als Johan was, hij stond erop dat 
mijn kaarten doorging.  

Dat is ook gebeurd met hulp van de kinderen. Zoals bij meerdere 

verenigingen is er in de kaartwereld weinig jonge aanwas. Frans Bouwhuis 
vroeg of ik niet één keer in de maand mee wilde kaarten in de Hoeve. Ik 

aarzelde en hij vroeg: “Of kuj’tnigwochen?” Dat is natuurlijk onzin. Ik heb tijd 
genoeg en ik word ook nog eens gehaald en gebracht door Arend en Lucy. 

Hetzelfde verhaal was aan de orde bij de Bon Boys in de Veldmaat. Daar 

kaarten we één keer in de drie weken. Dus zo’n kaartweek kan er als volgt 
uitzien: maandagavond Bon Boys; dinsdagavond De Biester; 
donderdagmiddag ’t Proggiehoes; donderdagavond Hoeve. Alsof het ook nog 
niet genoeg is, was er zaterdag 13 februari een kaartmarathon in ’t 
Geertman, van 10:00-22:0 uur. Dit komt natuurlijk niet zo vaak voor, maar 
desondanks verveelt het mij nooit.  
 Rie Menkehorst 

 
Persbericht: OVEREENSTEMMING OVER VOORWAARDEN 
GLASVEZEL IN BUITENGEBIED STAP DICHTERBIJ 
Hengelo, Enschede, Losser en Haaksbergen hebben overeenstemming 
bereikt over de voorwaarden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het 

buitengebied. Het Rabobank Communication Infrastructure Fund (CIF) wil in 

de buitengebieden van Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, 
Hengelo, Enschede, Losser en Haaksbergen glasvezel aanleggen. De negen 

Overijsselse gemeenten tekenen binnenkort een convenant om de afspraken 
hierover te bekrachtigen. 

Niet alleen voor de consument, ook in verschillende sectoren wordt het 
beschikbaar hebben van snel internet steeds belangrijker. In onder meer de 

zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de agrarische sector hebben steeds 

meer toepassingen goed werkend breedbandinternet nodig. Het CIF is een 
toonaangevend beleggingsfonds dat onder meer actief is in de beleggingen 

voor pensioenfondsen en de telecommunicatie-infrastructuur ziet als een 
duurzaam vastgoed.  
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Het CIF wil grote delen van Overijssel voorzien van glasvezel.Al geruime tijd 

streven de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser er 
gezamenlijk naar om glasvezel internet mogelijk te maken in het 

buitengebied. Omdat de commerciële aanbieders het tot nu toe lieten 

afweten, hebben deze gemeenten de afgelopen jaren nauw samengewerkt 
met bewoners en ondernemers in het buitengebied én de provincie Overijssel 

om een glasvezelnetwerk te realiseren. Per gemeentelijk grondgebied is een 
werkgroep van bewoners en ondernemers actief, die de vraagbundeling (de 

inschrijving) van toekomstige afnemers in het gebied gaat organiseren. 

Deelnemers uit de vier werkgroepen hebben gezamenlijk de Stichting 
TwenteGlas opgericht. De negen Overijsselse gemeenten hebben besloten 

akkoord te gaan met de randvoorwaarden en uitgangspunten van het CIF.  
 

Op woensdag 17 februari 2016 hebben in basisschool Honesch in het 
buitengebied van Haaksbergen de vier Twentse wethouders en CIF 

overeenstemming bereikt over de voorwaarden. Die voorwaarden gaan over 

vergoedingen, toezicht op het werk, garanties en technische eisen.Met het 
initiatief van CIF wordt een helder perspectief gegeven op de daadwerkelijke 

aanleg. De aanleg start als minstens de helft van de inwoners in het 
buitengebied ervoor tekent om diensten af te nemen via glasvezel. Het 

aanbod bestaat uit een abonnement voor televisie, internet en telefonie in 
combinatie met een maandelijkse toeslag voor buitengebied van € 9,95 per 

maand. In de vier Twentse gemeenten gaat het om totaal ongeveer 6.500 

mogelijke aansluitingen. Omdat het gebied te groot is om in één keer aan te 
leggen, wordt een en ander per deelgebied opgepakt. De vraagbundeling 

doet CIF, met inzet van de kant van de Stichting TwenteGlas. In de praktijk 
voeren de vier werkgroepen de vraagbundeling uit.Volgens Wethouder 

Annette Nijhuis van Haaksbergen vinden alle vier betrokken wethouders de 

aanleg van glasvezel cruciaal.  
‘Dit is goed nieuws voor het Twentse buitengebied. Essentieel voor inwoners 

en zeker ook voor agrariërs, scholen en bijvoorbeeld bed and breakfasts. 
Door dit samen op te pakken, zijn we in staat om het sneller, goedkoper en 

eenvoudiger te doen. Stichting TwenteGlas neemt in de betrokken 
gemeenten de vraagbundeling op zich. Wat ons, de vier betrokken 

gemeenten, betreft staat niets de aanleg van glasvezel in ons buitengebied 

nog in de weg’, aldus een tevreden Nijhuis.Meer informatie op 
www.twenteglas.nl. 
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Teken- & Schildercursus bij de InspiratieHoeve 
Op 2 maart gaat de 10 weekse Teken - en Schildercursus weer van start. Voor de 
middaggroep (14.30 - 17.00 uur) hebben we nog een paar plaatsen beschikbaar. De 
cursus is geschikt voor beginners en gevorderden en wordt gegeven in de landelijke 
binnen- en buitenruimtes van de InspiratieHoeve. Lijkt jou het leuk om mee te doen?  

Voor €180,00 euro all in maak je binnen de kortste keren de mooiste creaties! 

Bel of mail voor meer informatie: info@inspiratie-hoeve.nl of 053-4361735 
 

 

POASVEUR IN HOONHOOK… 
 

Hallo inwoners van Beckum (eo), 
Het is inmiddels weer de hoogste tijd om ons op te maken voor het jaarlijkse 
“poasveur”. De locatie is dit jaar wederom op het land van H. Scholten. Dit jaar 
zal het vooral in teken staan van het 750-jarig bestaan van Beckum. De avond 
begint met een optocht met muzikale begeleiding naar het paasvuur (georganiseerd 
door het 750-jaar comité). 
Op onze aanwijzingen mogen de kinderen, in het bijzijn van een ouder, het 
paasvuur aan steken met de door ons verstrekte fakkels. Ook willen we een 
loterij houden ten bate van het 750-jarige Beckum met allerlei leuke prijzen van 
lokale sponsoren en natuurlijk allerlei “750-jaar” attributen zoals het speciaal 
gebrouwen BOB-bier!  

We hebben een tweetal zaterdagen (12 en 19 maart) dat u hout kunt brengen 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag 26 maart kunt U tot 12.00 uur brengen. 
Voor de rest zal het terrein afgesloten zijn. Omdat het deze winter erg nat is, en de 
weg naar het land slecht begaanbaar is, dient u te zorgen voor deugdelijk vervoer 
(geen auto maar een trekker) van het snoeihout. Mocht U nog vragen hebben kunt U 
gerust mailen naar laanve@kpnplanet.nl of bellen met één van de bestuursleden. 
We willen nogmaals benadrukken dat het gaat om snoeihout. Dus geen stobben, 
palen of andere rotzooi zodat we ook in de toekomst deze traditie in stand kunnen 
blijven houden!!! 
 

Het paasvuur zal worden ontstoken op 1ee paasdag zo rond “tweeduuster”.  
Dus wellicht zien we mekaar bij het paasvuurop 1e paasdag !!! 
Het Hoonhook-bestuur 
(Marieke Scholten, Wendie Vossebeld, Frank Scholten,  
Mark Michorius, René Veldhuis, Luuk Ottink en Rick Morsink) 

 
 

NIEUWS OVER DE VASTENAKTIE 

 
Evenals vorig jaar treft u het vastenactie zakje aan bij deze BBB. We hebben hier als 

werkgroep vorig jaar toe besloten omdat er te weinig mensen waren om de zakjes 
overal rond te brengen en weer op te halen. De opbrengst van de zakjes was flink 
lager. Door meer bekendheid aan deze manier van inzamelen te geven hopen we dit 
jaar op meer zakjes/vollere bussen. 

mailto:info@inspiratie-hoeve.nl
mailto:laanve@kpnplanet.nl
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Het campagneland voor 2016 is Oeganda, het district Teso in het noordoosten. Het 
is een arm, achtergebleven gebied waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. 
De bedoeling is de bevolking te leren omgaan met extreme droogte en regenval zodat 

de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.  
De bedoeling van de Vastenaktie is even iets minder voor ons, daardoor is 
er iets meer voor een ander. U kunt de gevulde zakjes inleveren in  de 
daarvoor bestemde bus bij de bakker, kapper, pastorie (brievenbus mag) en 
uiteraard kunt u het gevulde zakje meenemen naar en inleveren in de kerk. 
Namens de MOV groep alvast hartelijk dank. 

 
Blasiuskerk Beckumweekendvieringen 
FEBRUARI 
Zo 28 febr 09:30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/ Dames-en Herenkoor 
MAART 
Za 5 mrt 18:30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Escher / Dames- en Herenkoor 
Za 12 mrt 18:30 uur H. VORMSEL / EUCHARISTIEVIERING  
    Vicaris Paul / Pastor Saris In Bentelo 
Zo 20 mrt 09:30 uur PALMPASEN / EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Geurts / Spirit 

    GEZINSVIERING 
Di 22 mrt 18:30 uur EUCHARISTIEVIERING / BOETEVIERING 
    Pastoor Oortman  In Delden 
Vr 25 mrt 15:00 uur KRUISWEG 
    T. ter Avest / Dames- en Herenkoor 
Za 26 mrt 19:30 uur PAASZATERDAG EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Escher In St. Isidorushoeve 
Zo 27 mrt 09:30 uur EERSTE PAASDAG 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING  
Pastor Timmerman / Dames- en Herenkoor 

Ma 28 mrt 09:30 uur TWEEDE PAASDAG 
EUCHARISTIEVIERING  In Delden 

    Pastoor Oortman / Parochieviering 

 

Datumbank 
 

24 febr.  Vrouw Actief Beckum; Thema avond – Dementie 
26 febr.  Zonnebloem; spelletjesmiddag van 14.30 – 17.00 uur 
  2 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
  4 maart TVO kaartavond 

  5 maart Compostactie TVO Jeugd 
  8 maart Ouderensoos 
11 maart Jeugdraad; LadysNight 
12 maart Vormsel om 18.30 uur in de kerk te Bentelo 
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12 maart Gewoon Beckum Live bij ’t Wapen van Beckum 
16 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 t/m 20 mrt  Toneelver. “Levenslust”; blijspel  ’n hond met veren’ ‘t Proggiehoes 
18 maart TVO Kaartavond  
19 maart Eieractie 
19 maart Oud Papier 
20 maart  Palmpasenoptocht, na misviering om 09.30 uur 
21 t/m 26 mrt   Reumafondscollecte 
22 maart Vrouw Actief Beckum; Ladies Night 
27 maart Paasvuur Hoon’Hook 
30 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
1 t/m 3 april Toneelver. “Levenslust”; blijspel “ ’n hond met veren ‘t Proggiehoes 
  1 april  TVO Kaartavond 
  5 april  Ouderensoos 
13 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 april  TVO Kaartavond 
16 april  Oud Papier 
16 april  TVO Vrijwilligersavond 
17 april  1e H. Communie om 9.00 uur in de kerk te Beckum 
19 april  Zonnebloem; ontmoetingsmiddag Wapen van Beckum 
22 april  Koningsspelen Basisschool de Bleek 
27 april  Koningsdag 
30 april  Metalfestival in ‘t Proggiehoes 
13 t/m 16 mei  Pinksterfeesten 
24 mei  Vrouw Actief Beckum; Avondfietstocht. Vertrek 18.15 uur - kerkplein 
28 mei  TVO Beachsoccertournooi 2016 
29 mei  Sportieve activiteiten bij TVO 
  3 juni  Creamarkt basisschool de Bleek. 18.00-20.00 uur 
  5 juni  Zeepkistenrace Jeugdraad van 12.00-18.00 uur 
17 t/m 19 juni TVO Jeugdkamp 2016 
22 juni  Vrouw Actief Beckum; bustocht 
12 juli  Afscheidsmusical groep 8 basisschool de Bleek.  19.30-22.00 uur 
10 t/m 15 aug.  Muiterweek 
  7 sept.  Zonnebloem; Dag boottocht met Jan Plezier vanuit Goor 
11 sept.  Blasiusfestival 
16 t/m 18 sept.  Corn Country Festival de gehele dag. 
 
*********************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 

29 februari t/m 4 maart  Voorjaarsvakantie 

25 maart t/m 28 maart  Paasweekend 
22 april    Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei   Meivakantie 
15 juni t/m 17 juni   Kamp groep 8 

18 juli t/m 26 augustus  Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig.Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie 
wordt ook meegenomen in  de agenda van de BBB 
 

 

DE BLEEK VIERT FEEST 
Na een spetterend en gezellig carnaval, met de voltallige raad v 11 

uit Beckum, en een fantastisch leuke optocht door de ‘nieuwbouw’ 

gaan wij bij de Bleek verder met de volgende belangrijke 
momenten die in een schooljaar plaatsvinden. 
 

Beckum 750 jaar begint ook te draaien. Er is een werkgroep bij elkaar 

geweest binnen de Bleek. Deze 
bestaat uit leden van de 

ouderraad en collega’s van de 

Bleek. Ook wordt er de 
samenwerking gezocht met de 

Creawerkgroep die op vrijdag 3 
juni een jaarlijks terugkerende 

activiteit heeft gepland. Dit jaar 

ook in het teken van 750 jaar 
Beckum. In de laatste week van 

mei zijn er allerlei leuke, ontspannen en educatieve activiteiten gepland. Er 
wordt door alle 5 de groepen een bezoek aan de Wendezoele gebracht. Er 

wordt een wandeling door Beckum gehouden langs allerlei markante punten 
en er zal een sponsorloop plaatsvinden. Vanuit de creawerkgroep worden 

ook prachtige activiteiten aan de kinderen aangeboden. Om te zien wat door 

de kinderen allemaal gemaakt en gedaan is nodigen wij u nu alvast uit om 3 
juni vanaf 18.00 uur in de agenda te blokken en bij de Bleek een kijkje te 

komen nemen. Wordt vervolgd.  
Namens de Bleek, Petra Kok  
 

 

DE BELOOFDE REVANCHE  
Gaat het lukken? 
 

Het moet dit seizoen voor TVO1 een competitie worden van 
de revanche. Dat hebben ze met de hele groep beloofd na het 
onnodige echec in de slotfase van de vorige jaargang. 
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Waar grilligheid, schijnbare lichtzinnigheid en puntenaftrek na een 

incidentrijke wedstrijd uiteindelijk voor degradatie zorgden. Talent bij de 
hoofdmacht was er al wel en er kwam nieuw talent bij. Kortom een bredere 

selectie werd geformeerd met vooral aanvallend ruim voldoende klasse om in 

de 5e klasse C een dominante rol te kunnen spelen. Die opdracht werd breed 
uitgesproken door de technische staf en spelers. ook al omdat deze 5e klasse 

een vijf-zestal ploegen bevat, die feitelijk 6e klasse niveau hebben en dat is 
niet geringschattend bedoeld maar de realiteit. Daarnaast zijn een drietal 

ploegen van middenmootniveau en zullen - volgens verwachting - een viertal 

teams hoogstwaarschijnlijk om de prijzen gaan strijden. 
We wilden bewust de hoge verwachtingen in het eerste competitiedeel niet al 

te veel uitvergroten met publicaties in BBB. Maar zo net na het begin van de 
2e ronde kan wel een tussenbalans opgemaakt worden.  

 
TVO heeft een spelerspotentieel dat – zeker aanvallend – een 4e klasse 

niveau aankan en dan kan de staf beschikken over meerdere smaken! Zo in 

deze fase is het echter wel een feit dat blessures en mogelijke schorsingen 
de motor kunnen laten haperen.Maar dan nog…. 

Erix, Rietmolen en TVO, met - op gepaste afstand - Hoeve V. en Bentelo 
lijken zich bovenaan af te scheiden. Erix toonde zich het meest constant en 

was bij de winterstop lijstaanvoerder. Rietmolen vertoont scheurtjes en ook 

TVO eindigde de 1e ronde met twee remises. Weliswaar tegen (toen) 
koploper Rietmolen en Bentelo dat op karakter tegen TVO ‘z’n beste 

wedstrijd speelde’. Maar zo bleek toch maar weer, dat als je aanvallende 
kwaliteiten vd. tegenstander kunt neutraliseren en er zelf een geweldige 

teaminzet tegenover plaatst, best resultaat kunt boeken. Alle ploegen kennen 
elkaar nu, de zwakke en sterke punten worden geanalyseerd. Ook in mentaal 

opzicht worden de favorieten uitgedaagd.  

De bliksemstart van TVO met monsterscores en dus topscorers in deze klasse 
heeft van onze club een prooi gemaakt waarop gejaagd gaat worden. Zo 

werkt dat en daar is ook niets mis mee. 
Aan TVO nu dus de taak om het hoofd koel te houden. Concentratie, 

beheersing en geduld wordt gevraagd. Bij de oefenpartijen in de winterstop 

werden enkele prima partijen gespeeld. Maar ook waren er bij sommige 
wedstrijden spelfasen die inherent waren aan het grillige kwakkelweer. En 

het vergde weer veel vindingrijkheid en improvisatie van de trainers om toch 
met voldoende trainingsarbeid en wedstrijdritme de hoofdmacht scherp te 

houden. Terwijl nu ook de vele afgelastingen voor een scheef beeld zorgen! 

Resumerend; TVO ligt goed op koers, een ‘nacompetitieprijs’ is ruim binnen 
handbereik. Maar daar doen ze het eigenlijk niet voor, want om midden/eind 

mei nog om promotie te moeten spelen, is geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
Rest maar één positie waarbij de revanche compleet is. Het woord is dus aan 

de spelers!                  Jan Ottink 
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Carnaval in Beckum, hoe het was en hoe het nu is 
Terugblik van prins Tim 1e 
 

Carnaval, in Beckum heeft het de jaren 60-70 van de vorige eeuw een 

tijdlang serieus voeten in de aarde gehad. Door de carnavalsvereniging De 
BeckumerOssens die in de regio een goede naam hadden. Jaarlijks waren er 

gala-avonden bij het feestcentrum Annink Pot. Compleet met muziek-
orkesten,dansmarietjes,buutreedners en alle traditionele onderdelen. Waarbij 

de grote zaal vol was met vele honderden feestvierders. Mannen als Rudi 
Broekhuis en Geert Keizer trokken oa. de kar, waarbij ook Beckumers als 

LoninkAntoon, Gerrie en Clemens Pot en anderen hun actieve aandeel in het 

Beckumer carnavalsgebeuren hadden. En er was later een aantal jaren ook 
een heus jeugdcarnavalsfeest bij Annink-Pot en andere gelegenheden. 

 
Vorig jaar werd weer een carnavalsfeest opgestart bij café Halfweg. Met als 

prins Michiel de 1een dat smaakte naar meer. Vervolgens pakten een aantal 

liefhebbers het serieus op en dit jaar was dan ‘de hergeboorte’ van de 
BeckumerOssens. Samen met Boekelo en Bentelo werden activiteiten 

uitgewisseld tot wederzijdse tevredenheid. De naam is overigens 
BeckummerOssens. Volgens kenners/deskundigen hoort BeckumerOssens de 

juiste spelling te zijn, met één m dus! Maar geheel volgens; een nieuwe 
lichting met eigen opvattingen, wenste de nieuwe club de naam gewoon met 

dubbel m te schrijven. Och, moet ook kunnen. Zeker voor een club waar gein 

en jolijt voorop staan. 
Na alle hectische feestdagen weer rust in de tent?  

Tim Leferink oftewel Tim 1egeeft een toelichting. ‘Jazeker, weer rust in de 
tent. Het is erg hectisch en word geleefd die dagen’. 

 

BeckummerOssens zijn dus weer ‘herrezen’ sinds vorig jaar, hoe officieel is 
de vereniging feitelijk (statuten/verenigingsvorm/bestuur etc.)? 

‘Is nog in opbouw. Nog geen officiële status en geen voltallig bestuur. De 
vereniging is vanuit vorig jaar herrezen vanuit een samenwerking met de 

vereniging uit Boekelo. Dit jaar wat meer vorm gegeven en voor volgend jaar 

zeker een professionalisering slag maken om een vervolg te geven’. 
 

De insteek is om jaren door te gaan? Eventueel een jaarlijkse gala-avond is 
ook een optie?  
‘Zeker volgend jaar weer. Iedereen is dolenthousiast en vol goede moed en 
ideeën. Gala avond ligt misschien in het verschiet maar moeten wel reëel zijn 

of dit überhaupt haalbaar is vanwege de geringere omvang in het dorp. 

Wellicht over een aantal jaren een goede basis om dit op te gaan tuigen’. 
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Hoe beviel trouwens dit eerste jaar, mooie hechte groep maar intensief ? 

Zeer gemêleerd gezelschap wat ook mede de kracht is om een intensief en 
lang programma levendig en gezellig te houden. Ik heb het 

bovenverwachting gezellig gehad en ik denk dat ik namens allen spreek. Ook 

de verenigingen van Bentelo, Boekelo en Hengevelde waar we ook te gast 
zijn geweest waren complimenteus en betrokken. Voor verdere 

samenwerking in de toekomst zijn we ook in gesprek met hen’. 
 

Wat zijn veelal zo de reacties in Beckum en bij buurt-carnavalsverenigingen?‘ 

Ik heb eigenlijk geen negatieve reacties gehoord, alleen maar positief. Dat 
straalde ook de vrijdagavond uit bij Halfweg. De gasten waren allen goed te 

pas’.  
 

Wat wil je er verder nog over kwijt?  
‘Prins Tim was in z'n sas en carnaval 2017 gaan we weer vol gas. Voor 

volgend jaar gaan we met de ingestelde vertrouwenscommissie (wie dat zijn 

verklap ik niet) een geschikte Prins zoeken en gaan weer voor een gezellige 
carnaval 2017. Met hopelijk nog meer bezoekers. Tevens alle betrokkenen 

bedankt. Zoals de muiters. Bennie. Raad van 11. Prinsen garde ( Henk 
Winters) adjudant Michiel. En de dans Marietjes. En iedereen die ik vergeten 

ben’. 

       Jan Ottink 
 

 

 
Verlichte boerderijen- gebouwen in Beckum, zo kan het eruit gaan zien! 

(foto Martin Veldhuis) 
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Alle activiteiten  
Beckum 750 jaar 
op een rijgezet 
 
 

 
Vanwege het 750-jarig bestaan van Beckum worden er dit jaar tal van 

activiteiten georganiseerd die in het teken staan van dit jubileum. In 

samenwerking met de verenigingen en stichtingen die ons dorp rijk is, 
krijgen bestaande of nieuwe activiteiten een historisch sausje. Hieronder 

alvast een overzicht van de activiteiten voor dit jaar. Het gaat hierbij om 
een voorlopige activiteitenagenda, de lijst kan in de loop van het jaar 

nog worden aangevuld met nieuwe activiteiten. Uiteraard houden we u 

hiervan op de hoogte. 
 

Eerste helft 2016 
Start archeologisch onderzoek naar Huis te Bechem en Huize 
Altena bij Hagmolenbeek 
 

Maart 
27  Paasvuur in Hoonhook 
 

April 
-  Opening historische wandel- en fietsroute 
27  Koningsdag basisschool De Bleek 
 

Mei 
13 t/m 16 Pinksterfeesten Beckum, met op vrijdagavond 

reünie voor (oud-)Beckumers 
28-29 mei Familieweekend TVO 
 

Juni 
1e week Creaweek met op 3 juni een createntoonstelling 
5  Zeepkistenrace Jeugdraad 
 

Augustus  
10 t/m 14 Muiterweek 

https://www.facebook.com/750jaarbeckum/photos/a.439331462935797.1073741825.439330102935933/439331472935796/?type=3&source=11
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September 
10  Blasiusfestival 
16  Corn Country Festival, symposium 
17  Corn Country Festival, demonstratiedag met o.a. 

oude landbouwwerktuigen 
18  Corn Country Festival, feestmiddag Beckum 
 

Oktober 
14 t/m 17 Levenslust, toneeluitvoering 
21 t/m 23 Levenslust, toneeluitvoering 
27 t/m 30 Verlichte Boerderijen / Historische gebouwenroute 
 

December 
16 en 17 Vogelvreugd, regionale vogelshow in teken 40-jarig 

bestaan Vogelvreugd 
17  Kerstmarkt Beckum  

met presentatie historisch  boek Beckum 
 

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-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

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

 
 

gewoon Beckum live 
Wirsind SPITZE! DJ Nicky Vannettie en DJ Thom Sebo 

12 maartbij het Wapen van Beckum 

mailto:info@taiyin.nl

