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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 1e halfjaar 2016; 
27 januari, 24 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 
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Jaargang                   Nummer 
 

 
 

38……………………………………1 
Jawel, alweer een nieuwe jaargang BBB is gestart! Na een winter, die tot nu toe 
nauwelijks naam mag hebben, gaan we onverstoorbaar voort met dit maandblad. 
Met in deze 1e uitgave van 2016 uitgebreide aandacht voor allerlei activiteiten, 
voortgang dorpsplan agendapunten, columns en prognoses-visies en andere zaken, 
waar u het - al dan niet – mee eens kunt zijn…. Kortom; BBB prikkelt! 

 

Laatste week nieuws… 
 
Welkome versterking voor 

de BBB-redactie; Bernadette 

Morskieft gaat maandelijks 
mede de lay-out verzorgen 

van dit maandblad en ont-
last daarmee eindredacteur 

Jan Ottink. (foto: Gerard Lansink 
Rotgerink) 

 

 
 

 De TVO handbaldames1 moesten tegen koploper Wijhe opnieuw diep 

buigen. Maar vervolgens werd Groessen knap op remise gehouden. 
TVO hield lang gelijke tred, doch leek vlak voor tijd tegen een 22-21 

nederlaag op te lopen. Maar toen was er Britt Veldhuis, die de 

Beckumer dames ‘uit de brand hielp’. In de slotseconden benutte ze 
feilloos een strafworp en de 22-22 remise was een feit!! In de 

ranglijst staat TVO nu op de 9e plaats en behoudt uitzicht op 
klassenbehoud. Op voorhand een goede prestatie in deze pittige 

hoofdklasse! 

 De TVO voetbal A junioren oefenden tegen en bij WVV A1 en dat ging 

best aardig. De favoriete thuisploeg had de handen vol aan onze 
talenten, maar wist via een nipte 4-3 zege TVO met lege handen naar 

huis te sturen... 
 TVO handbal tegen Pacelli was lang een evenwichtig duel. Ervaring 

en iets meer doelkracht vd gasten bracht de beslissing; 21-25 

tenslotte… 
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Wat  U  leest  in  deze  januari  BBB 2016 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave  
 Wat zal het worden?beschouwing over 2016 
 Nieuwjaarsreceptie vliegende start 
 Kerstmarkt het complete verslag 
 BBB tje hulp aangeboden 
 Persoonlijk geboren Loes 
 Hoe is het nu met…. Remond Molenkamp 
 Jeugdraad Beckum met LadiesNight 
 Vastenactie vooraankondiging 
 Zwarte Doffer in beeld 
 Stichting Leendert Vriel een aanrader 
 Zonnebloem drie activiteiten 
 Actie Kerkbalans doet eenberoep op u 
 Twintig Voorzetten op Rita Despotovic 
 Oliebollenactie weer goede kwaliteit 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Opbrengst Kerstmarkt op 14 februari 
 Voetvolleytoernooi TVO zeer geslaagd 
 Nieuwjaarsviering-receptie H.Geest parochie inBeckum 

 Zijlijn column goede buren 
 Carbidschieten kan gevaarlijk zijn 
 ScanCoveryTrialfinish in Beckum 
 Sabine Ottink meets Johan Cruijff koken met goed doel 
 Beckumer feestavond Pinksterfeesten talent gevraagd 
 Nieuwe lantaarnpalen in kern Beckum 
 Open dagen Archief op 13-14 februari 
 Misvieringen parochie Beckum feb.-mrt. 2016 
 Workshop Schminken 
 Carnaval Beckumer Ossens op 5 februari 
 Datumbank dorpsagenda 
 Afvalloos Hengelo info avond 
 Basisschool de Bleek actueel nieuws 
 Spreekuren gezondheidscentrum 
 TVO voetbal na de winterstop moet het gebeuren 
 Middenblad dorpsplan+ info over nieuwe entree Beckum 
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WAT ZAL HET WORDEN??? 
 

Het belooft een interessant jaar te worden in veel opzichten. Want 750 jaar 
Beckum is op voorhand al een uniek feit in 2016. En het begon op 1 januari 

spetterend met de Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes, waarbij het 

Beckumer bier geïntroduceerd werd en honderden genoten van dat 
goudkleurige gerstenat. Maar er is meer wat dit jaar boeiend maakt! 

 
Het Dorpsplan+ voor Beckum-Oele werd januari 2012 vastgelegd en heeft 

zich, na samenspraak met de bevolking, gericht op 12 agendapunten. 
Tientallen betrokken Beckumers en Oelenaren zetten zich in binnen de 

Stuurgroep en werkgroepen om de knelpunten aan te pakken en 

verbeteringen te realiseren. Dit alles in samenspraak met de gemeente 
Hengelo en betrokken instanties.  

 
Er is al veel tot stand gekomen en we hebben nog een jaar om nog lopende 

agendapunten af te ronden. Want januari 2017 wordt het Dorpsplan+ 

beëindigd conform de afspraak in een convenant met de gemeente. De 
formule heeft goed gewerkt, dat kan op voorhand alvast gesteld worden. 

Enkele agendapunten zijn inmiddels succesvol voltooid en dat is een pluim op 
de hoed van die werkgroepen! De verhouding met de gemeente is bij veel 

disciplines verbeterd. Middels goede communicatie weet men wat er speelt in 
Beckum en Oele en dat geldt ook voor de bewoners van Beckum en Oele. 

 

Maar het werk is nog niet af 
Naast de toekomstige kerkfunctie, continuïteit van de medische voorzieningen 

in Beckum en veiliger en mooiere dorpsgerichte kern blijft met name 
kleinschalige woningbouw voorlopig een hot item. Daarbij worden de 

accenten –noodgedwongen- meer verlegd naar transformatie- en inbreidings 

mogelijkheden. Alle betrokkenen wordt veel vasthoudendheid toegewenst! Na 
januari 2017 worden in een nieuw Dorpsplan de actiepunten voortgezet.  

 
De sportvereniging TVO draait prima, ook in prestatief opzicht. De volley 

heeft al een viertal kampioenen. De handbal presteert naar vermogen, 

waarbij de hoofdmacht in de zware hoofdklasse B na een stroef begin de 
nodige punten bijeen heeft gesprokkeld. Bij de voetbal werd A1 

najaarskampioen, staan C1, het 2e, 3e en 4e hoog in de ranglijst en kan het 1e 
in de 2e competitiehelft zeker meedoen om de prijzen. 

 
Alle sociale, culturele en sportieve instanties in Beckum;  

een voorspoedig en succesvol 2016 toegewenst! 

        Eindredactie BBB 
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Nieuwjaarsreceptie kent vliegende start 
Het aanslaan van het eerste vaatje Bier oet Beckum betekende op 

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ’t Proggiehoes het begin van het 
jubileumjaar 750 jaar Beckum. 

 

Honderden Beckumers zorgden al vroeg voor een geweldige sfeer in de volle 
zalen. Er heerste een stemming van ‘We zijn er gewoon aan toe, nu begint 

het en wij gaan er iets moois van maken’. Bij de ingang van ’t Proggiehoes 
kon men traditioneel de ARKKVB (Kerstboomvereniging) doneren via een 

kerstkaart. Good old Toon Wentink zorgde met hulp van anderen voor een 

ordelijke afhandeling. De Stichting Zomerfeesten is van oudsher 
initiatiefnemer van de Nieuwjaarsreceptie. De nieuw gevormde Stichting 750 

jaar Beckum gaf er een extra dimensie aan door de actie van het Bier oet 
Beckum en uitleg van de Beckumer historie vanaf het jaar 1265. Ook werd 

het speciale Beckumer Volkslied ten gehore gebracht op het podium.  

De gemeente Hengelo was royaal vertegenwoordigd door burgemeester 
Sander Schelberg, dorpswethouder Lucas Schoonhoven en stadsdeelregisseur 

Lars Harms. Allemaal inmiddels bekende functionarissen die Beckum hoog in 
hun vaandel hebben staan. En dat wordt wederzijds gewaardeerd! Ook 

gemeentelijk archivaris Niels Bakker was als lid van de Stichting 750 jaar 
Beckum aanwezig. Zo tegen half vijf werden de officiële plichtplegingen voor 

de start van het jubileumjaar uitgevoerd. Door de voorzitters van de Stichting 

Zomerfeesten Beckum en de Jubileumstichting – Ben ter Avest en Herman 
Bunte – en gemeentelijke vertegenwoordigers. Sem Vossebeld kreeg applaus 

voor het ontworpen beeldmerk voor het Bier oet Beckum.  
Het eerste vat werd vervolgens aangeslagen en daarna werd geproost door 

de betrokkenen. Het eerste biertje ging er soepel in en binnen no time was 

het gratis pilsje in de zaal uitgeschonken. Spontane, kritische reacties over de 
smaak varieerden van: ‘mwah, geet wa, betje zeut’ tot ‘best lekker, fris, 

smaakt noar mear’. En deze laatste reactie was ver in de meerderheid! 

 
Burgemeester Sander Schelberg en dorpsraadvoorzitter Herman Bunte proosten op het eerste 
getapte glas Bier oet Beckum. Links op de achtergrond Niels Bakker, gemeentelijk archivaris, 
wethouder Lucas Schoonhoven en bierbrouwer Frank Hendriks 
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Volle bak in beide zalen bij het officiële  Sem Vossebeld heeft het winnende ontwerp 
protocol tijdens de opening van het  gemaakt voor het etiket op de flessen van  
jubileum 750 jaar Beckum Bier oet Beckum 

 
 

Kerstmarkt…  het complete verslag 
 

De kerstmarkt is goed verlopen en was heel gezellig en sfeervol op het 

terrein bij Boenders. Binnen brandde de kachel bij het stamppotbuffet en 

buiten ruikt het heerlijk naar de kniepertjes, koffie en gluhwein. Bij de 
kraampjes waren woonaccessoires, leuke snuffelartikelen, kerstspulletjes en 

vele breiwerkjes te koop. Met hele creatieve dames met groene vingers zijn 
er heel veel kerstbakjes en graftakken gemaakt van 2e hands materialen. 

Prachtig om te zien dat er van allerhande materiaal weer hele mooie 

kerststukken in elkaar worden gezet; ze werden dan ook goed verkocht. De 
creaclub die het hele jaar door knutselt, is druk in de weer geweest en de 

Tukkerij / Bakhoeve had een gezellige kraam met leuke houten artikelen en 
eigen gebakken kruidkoeken e.d. 
 

De veiling met Cilia en Alfons als veilingmeesters, Arnold als notaris en een 

aantal hulpen liep als een trein. Door het enthousiasme voor en op het 

podium gingen de spontaan aangeboden veilingartikelen als hete broodjes 
over de toonbank. Een jaar lang eieren bleek een stel kippen en de 

pannenkoekenbakker krijgt het druk in huis. Over Prins Carnaval werd driftig 
gespeculeerd; voor slechts 0,50 cent kon men raden wie de prins dit jaar zou 

worden. De bekendmaking was tijdens het kerstboomfeest op 19 december 

bij Café Halfweg en daar kwam met veel spektakel Prins Tim tevoorschijn op 
de motor. Houdt de nieuwe carnavalsvereniging in de gaten, er staat tijdens 

het carnavalsweekend een grandioos feest op stapel.  
 

Het was een gezellige drukte bij het podium dat gemaakt was van de 
vrachtwagen van Kamphuisvoor de muziek van Thijs, Gijs, Maik en onze 

jonge zangtalentjes van de basisschool. De tent van Pascal Ottink en Auto 

Asbroek zorgde ervoor dat iedereen toch nog warm en droog kon staan.  
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Midwinterhoornblazers ontbraken ook dit jaar natuurlijk niet en de kerstman 

trakteerde met snoepjes en koekjes,ho ho ho.  
 

Meisjes van de BuitenSchoolseOpvang in 

Beckum hadden mooie pakketjes gemaakt 
met haarspulletjes die beschikbaar waren 

gesteld door Angeline van het Kniphoes. Bij 
Sem en haar vriendinnen konden kinderen 

hun haren mooi laten doen, nageltjes lakken 

en meedoen met een dobbelspelletjes waar 
leuke prijsjes te verdienen waren. 

De helft van de opbrengst van de kerstmarkt 
gaat dit jaar naar de werkgroep N739 die 

met een ludieke actie waarbij je een steen 
kon kopen zelf ook een leuk bedrag in de 

pot heeft gedaan.De andere helft gaat naar 

de stichting Beckum 750 jaar. Zij stonden in de kraam en verkochten diverse 
reclame artikelen met het 750 jaar logo. De kalenders en tassen zijn nu nog 

te koop bij kantine van TVO, schoonheidssalon Irma ten Dam, Bakker 
Yvonne en bij kapsalon het Kniphoes. Bier is nog te koop bij Boenders.  

 

En nu is natuurlijk iedereen nieuwsgierig wat de opbrengst is! Hoe we dit 
hebben opgelost …………….. 

 
Kom op zondag 14 februari naar ‘tProggiehoes want tijdens de 

Open Dag van het Historisch Archief gaan we om 15:00 uur het 
bedrag voor de goede doelen bekendmaken.Beide doelen krijgen dan 

hun aandeel. Overigens is op 13 februari ook Open Dag van het Historisch 

Archief.  
 

Houd de BBB het hele jaar goed in de gaten want de Kerstmarkt is in 2016 
van andere opzet. Allereerst al de datum; in plaats van de woensdag voor de 

kerstvakantie is het op een zaterdag en wel op zaterdag 17 december. 

Kerstmarkt, Basisschool de Bleek en de stichting gaan er samen een 
supereindfeest 750 jaar Beckum van maken met elkaar.  
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Veel drukte en klandizie bij de kraampjes op de kerstmarkt 

 
 

Hoe is het nu met….Remond Molenkamp 
 

Jaren geleden schreef hij met enige 

regelmaat voor de Beckum Beter 
Bekeken. “Dan ging ik op zondagmiddag 

op pad om interviews te doen en een 
verhaaltje te schrijven. Leuk vond ik dat.” 

Zo veel jaren later neemt hij de pen nog 

wel eens ter hand. Nu voor artikelen in 
De Paardenkrant, een shetlandblad, en 

voor zijn werk. De liefde voor dat kleine, 
maar krachtige pony ras heeft hij van zijn 

vader meegekregen. ’s Zomers lopen de dieren bij hem om het huis 

in Markvelde, ’s winters staan de viervoeters van Remond 
Molenkamp (52) in Beckum in de wei. 
 

Hoe lang ben je al weg uit Beckum, of beter, uit Stepelo? 

“Tot ongeveer mijn 22eheb ik de HTS gevolgd in Hengelo. Elke dag trok ik op 
mijn fietsje van Stepelo door Beckum richting Hengelo. Daarna ben ik 

vertrokken naar Dordrecht voor de opleiding HTS-Bedrijfskunde.” Een jaar 

dienstplicht volgde waarna Remond vertrok naar Amsterdam, waar hij werkte 
bij aannemer Hillen & Roossen. Zijn vriendin Edith - inmiddels zijn 

echtgenote - had een baan gevonden in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in 
de hoofdstad en samen betrok het stel een flat in de Bijlmermeer. “Destijds 

woonden in de hele Beckumse parochie iets van 1.200 mensen. In de Bijlmer 
woonden zo veel mensen in één flat. Dat gaf veel leuks, maar ook wel eens 

narigheid. In de twee jaar dat ik in de Bijlmer woonde zijn er toch een man 
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of drie vermoord. Ik maakte de minder mooie kanten, maar zeker ook de 

mooie kanten mee. Zo was het er altijd feest, vooral in de zomer als er tot 
diep in de nacht muziek klonk en er werd gedanst. Ik heb trouwens nog 

nooit zulk mooi vuurwerk gezien als in de Bijlmer. De pijlen vlogen er niet 

alleen van beneden naar boven, maar ook van boven naar beneden. En ik 
ben dan wel van de boer, maar ik heb nog nooit ergens zo veel ratten gezien 

als daar. Maar toch, die dikke dansende Surinaamse dames. Prachtig. En dan 
die Surinaamse opaatjes met hun siervogels. Hele dagen zaten ze bij elkaar 

te praten over welke vogel het mooist was en wiens vogel het mooist floot. 

Ik heb over die tijd wel eens gekscherend gezegd dat ik nu weet wat het is 
om als culturele minderheid in Nederland te wonen. Ja, het was een hele 

belevenis waar ik met veel plezier op terugkijk. Twee jaar Amsterdam is leuk, 
maar Edith en ik wilden graag terug. We hadden afgesproken dat we daar 

zouden gaan wonen waar één van ons als eerst een baan zou vinden. Edith 
won, zij kon aan het werk in het ziekenhuis in Zutphen. We waren een half 

jaar weg toen dat El Al-toestel neerstortte op de flat naast de onze.” 

 
Op tijd van de Bijlmer naar Zutphen dus, hoe lang heb je daar 

gewoond? 
“Een jaar of vier, totdat we een bouwkavel in Haaksbergen kregen. We 

hebben daar in de goede tijd een woning gebouwd én verkocht, waarna we 

onze droom konden verwezenlijken: een eigen boerderijtje bezitten. Samen 
met onze zoons Ben van 18 en Pieter van 20 wonen we nu heerlijk buitenaf 

in Markvelde, waar onze Shetlanders in de wei lopen. Ik heb de hobby van 
mijn vader overgenomen. Toen ik nog thuis woonde was mijn broer Hubert 

fanatieker met de shetlandpony’s. Maar ja, toen kreeg ik een vriendin die de 
pony’s ook heel leuk vindt en dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. 

Toen pa van Stepelo naar Haaksbergen is verhuisd zijn de pony’s naar ons 

gegaan. Pa kwam heel regelmatig deze kant op. We hebben samen veel 
schik gehad. En weet je wat het mooie is? Alle pony’s die hier in Markvelde 

worden geboren krijgen nog altijd de stalnaam Stepelo mee. Zomers lopen 
ze hier om het huis. De winterdag staan ze al vele jaren bij Philip en Hermien 

Ragbourn aan de Wolfkaterweg in de wei.” 

 
Dat geeft je ’s winters een reden naar om naar Beckum te komen, 

hoe zit dat de rest van het jaar? 
“Edith’s ouders wonen in Stepelo en daar komen we regelmatig. Verder heb 

ik niet echt meer een band met Beckum. Ik heb er 22 jaar gewoond, ging er 

naar school en heb er gevoetbald, maar ben er ook al heel lang weg. Toch 
probeer ik elk jaar de Pinksterfeesten te bezoeken. Leuk, met oude kennissen 

een biertje drinken. En afgelopen jaar heb ik er samen met Stephan Ottink 
nog op het podium gestaan tijdens de Beckumeravond. Mochten we nog één 

keer ons playback-dingetje doen, net als jaren geleden. Playbacken was toen 
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heel populair en aan de show in Beckum deden allemaal kinderen mee, die 

als Madonna of Michael Jackson het podium beklommen. Stephan en ik 
besloten toen op vrijdag om die maandag mee te doen. Ik had nog een 

plaatje op zolder liggen, ‘Doe ’t maar in een emmertje, doe ’t maar in een 

teil’ en daar hebben we danspasjes bij gemaakt. Toen alle kinderen waren 
geweest, waren wij aan de beurt. De héle tent ging op de kop. Wat was dat 

lachen. Het jaar erop stonden we er weer en uiteindelijk liep het zo uit de 
hand dat half Beckum op het podium stond. Afgelopen jaar hebben we het 

nummer van Herman Finkers ‘Waar is de wc?’ nog eens uitgevoerd. Stonden 

we weer op het podium uit een plastic piemel te plassen.”  
 

Tot slot: jij werkt in de bouw, hoe kijk je aan tegen het (voorlopig) 
spaak lopen van de nieuwbouwplannen in Beckum? 

“Ik werk bij Vastbouw in Rijssen. ‘Vestigingsmanager’ staat er op mijn 
kaartje. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de acquisitie in Oost-

Nederland, ik moet het werk binnenhalen. Daarbij richt ik me vanuit 

Vastbouw vooral op woningrenovatie. Met nieuwbouw doe ik niet zo veel en 
ben dan ook niet volledig op de hoogte van regels en procedures. Verwacht 

van mij dus ook geen professioneel oordeel. Wel weet ik dat Beckum, net als 
Markvelde, te maken heeft met vergrijzing. Dat speelt in elk plattelandsdorp. 

Huisvesting is belangrijk om een dorp levendig te houden. Vooropgesteld, 

het is goed dat er in Beckum niet elk jaar twintig huizen worden gebouwd. 
Dan groeit het dorp te snel en verliest het zijn charme. Maar om de 

leefbaarheid in stand te houden zijn nou eenmaal woningen nodig.”  
                                                         Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 

BBB-tje 
Betrouwbare en ervaren schoonmaakster is op zoek naar werk. Mijn naam is 
Lilian La Grange en mijn telefoonnummer is 074-8513197. 
 
 

Persoonlijk 
GEBOREN: Loes Dochter van Peter Horstink en Sandra Woltersom. 
 
 

Jeugdraad organiseert… 
Waar zou je het liefst voor kiezen? Opmaken door een schoonheidsspecialiste of je 
haar verzorgen door een kapster? Vrijdag 11 maart hoef je niet te kiezen! Tijdens 
deze Ladiesnight zijn er verschillende kraampjes waar je jezelf lekker kunt 
verwennen. Van kleding tot nagels, er is keuze genoeg. Ook innerlijke mens wordt 
vertroeteld. Het begint om 19:30 uur in ’t Proggiehoes en is voor de leeftijd vanaf 14 
jaar. Deze avond kost € 3,00. Meld je aan via jeugdraadbeckum@gmail.com en je 
krijgt een goodiebag tijdens die avond cadeau. Aanmelden kan tot en met 6 maart.  

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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Vooraankondiging Vastenaktie 2016 
Beste mensen, 

Namens de MOV een berichtje over de vastenaktie van 2016.  
Dit jaar is het de bedoeling dat de zakjes weer als bijlage bij de BBB bij u 

terecht komen. U kunt ze bij de BBB van februari verwachten. In de 

volgende BBB zal ook informatie staan over het doel van de inzameling van 
2016 en waar u de zakjes in kunt leveren. 
Met vriendelijke groet namens de MOV,                                             Thea Lintsen 

 

 

De Zwarte Doffer in Beeld 
De tentoonstelling van De Zwarte Doffer in ’t Proggiehoes op 10 januari met 

het mooiste viertal in beeld. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Maar in de categorie ‘Het mooiste geheel’ 
ging Martien Morsink met de eer strijken. 
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Stichting Leendert Vriel 
Wanneer ziekte en later overlijden in je leven komt, zit je vaak met je 

handen in het haar. Je denkt dan dat je het wel even alleen aan kunt. Niets 
is minder waar en je voelt dat je toch aangewezen bent op hulp van 

anderen. Mooi is het dan dat je in de vorm van thuishulp mensen over de 

vloer krijgt die met al hun krachten en inzet er zijn voor de patiënt.  
Het afgelopen jaar, met de aflopende gezondheid van Minie tot aan haar 

overlijden, mocht ik tevens gebruik maken van de diensten van de 
vrijwilligers van Leendert Vriel. Tijdens deze periode heb ik ervaren met 

hoeveel inzet, maar ook aandacht deze mensen niet alleen voor de patiënt 
klaarstaan, maar ook voor direct betrokkenen. Veelal een nacht in de week, 

van 23:00 tot 07:00 uur, stellen zij zich beschikbaar om in de laatste 

levensfase aan een medemens het gevoel te geven dat zij zich met hen 
verbonden voelen.  
 

Het was voor Minie, en dat liet ze mij ook weten, belangrijk om mee te 

maken dat naast mij en haar andere dierbaren ook anderen met haar 
meeleefden. ’s Nachts een goed gesprek als het mogelijk was of uitzien naar 

het einde en hierbij een meelevend woord. Geweldig werk wat deze mensen 

belangeloos voor haar, maar ook voor vele andere hebben gedaan en blijven 
doen! Zelf vertellen zij met hoeveel liefde zij dit werk doen en hoeveel ze 

ervoor terugkrijgen. Ook zijn er weer mensen die ’s nachts niet kunnen, maar 
zich overdag een aantal uren beschikbaar stellen. 

Mocht u eventueel belangstelling hebben om aan dit mooie werk mee te 

doen, laat het mij dan weten. Eventueel kunnen we dan iemand van de 
Leendert Vriel Stichting uitnodigen om hier een avond over te komen praten. 

     Cor Koppelman 
 

 

Nieuws van De Zonnebloem 
Alle Zonnebloem medewerkers wensen u een goed 
en gezond 2016. 

 
“Er kan zoveel meer dan je denkt” 

 
De Zonnebloem afdeling Beckum gaat ook dit jaar weer vele activiteiten 

organiseren voor haar doelgroep en leuke acties voor iedereen.  

Voor 2016 zullen dit zijn: 
26 febr. Spelletjesmiddag, 19 april ontmoetingsdag, Zonnebloemloterij, 

Zonnedag, 7 september boottocht, zonnebloemenverkoop, ziekendag, 
ontspanningsmiddag, zon in de schoorsteen, 1 op 1 activiteit, 

Zonnebloemluchtballon. 
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De eerste activiteit is de spelletjesmiddag op vrijdag 26 februari a.s. 
van 14:30 – 17:00uur in ’t Proggiehoes. Graag aanmelden vóór 
17 februari bij Marian Jannink, tel. 3676372 of bij Ria Asbroek tel. 
3676573.  
 

Als vrijwilliger met De Zonnebloem op vakantie? 
Als vrijwilliger bij De Zonnebloem zetten wij ons in om voor mensen met een 
lichamelijke beperking leuke activiteiten te 

organiseren. Maar er is ook een grote groep 
vrijwilligers in het land die deze groep mensen een 

mooie vakantie wil bezorgen. Om dit ook in 2016 

voor iedereen mogelijk te maken, is De Zonnebloem 
dringend op zoek naar met name verpleegkundigen 

(niveau 4/5) en verzorgenden (niveau 3) die dit jaar 
als vrijwilliger mee op vakantie willen. Ruim 1500 

verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden 

(niveau 2) hebben zich al aangemeld. Daarmee is de bezetting van 
vrijwilligers uit de zorg voor 75% rond, maar er staan nog ongeveer 450 

plekken open bij de nationale vakanties. Vooral tijdens de vaarvakanties, 
busreizen en vakanties in eigen land zijn nog veel zorgvrijwilligers nodig. 

Geweldig om iets voor een ander te kunnen betekenen. En het is nog leuk 
ook! Misschien ook wel iets voor jou? Ga dan naar 

www.zonnebloem.nl/geefzorg 

 

Nationaal Ouderenfonds brengt  
ouderen samen met Kerst 
In deze bijzondere dagen was op 17 december 2015 het kerstdiner van het 
Nationaal Ouderenfonds, in samenwerking met Van der Valk Hengelo. De 

organisatie door de Ambassadeur Overijssel-Oost van het Nationaal 

Ouderenfonds, Hester Wolhoff-Kastelein, was in samenwerking met 
vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Beckum. 

 
Het was een sfeervol kerstdiner, onderbroken door kerstverhalen en een 

gedicht.Van der Valk had zijn beste beentje voorgezet met heerlijke 

gerechten en drankjes, waarbij de onderlinge contacten werden verstevigd. 
De 60 aanwezige gasten kwamen uit Delden, Hengelo en vooral uit Beckum.  
 

Het Nationaal Ouderenfonds dankt de deelnemers voor het enthousiasme, de 
Zonnebloemmedewerkers voor de assistentie en natuurlijk Van der Valk 
Hengelo voor de gastvrijheid. 

http://www.zonnebloem.nl/geefzorg
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Actie Kerkbalans 2016      
 

Zoals ieder dorp heeft ook Beckum enkele gebouwen en verenigingen die het 

dorp in leven houdt. Denk hierbij aan de school, de bakker, de kapsalon, de 

horecagelegenheden, de sportaccommodatie, de pinautomaat en natuurlijk 
ook de kerk. Een dorp staat of valt met de voorzieningen die het te bieden 

heeft. Van verre kijkt de kerkhaan van de H. Blasius je toe als je richting 
Beckum rijdt. Onze kerk is een mooi, imposant gebouw met een geweldige 

geschiedenis en akoestiek.  
Hoewel de betrokkenheid in de loop der jaren minder is geworden, blijft bij 

rouw, doop, communie en andere feestdagen onze kerk het middelpunt van 

onze gemeenschap. Net als een lidmaatschap bij een sport- of 
muziekvereniging is er geld nodig om dit alles te laten bestaan. Bij een 

vereniging vraagt men een contributie waarvan het bedrag is vastgesteld; bij 
de kerk vragen wij een bijdrage. En dit bedrag wordt niet bepaald door ons, 

maar wij vragen u wat u kunt en wilt missen. Zonder geschiedenis is er geen 

toekomst. In 2016 vieren wij het 750-jarig bestaan van Beckum. Sinds 15 
maart 1854 maakt de kerk ook deel uit van Beckum. Deze is ontstaan vanuit 

Delden, waar de Beckumers voor 1854 onder de parochie vielen. Nog niet zo 
lang als het bestaan van Beckum, maar toch zeker een mijlpaal die wij allen 

in stand dienen te houden. Uw bijdrage blijft in eerste instantie voor onze 
kerk en geloofsgemeenschap. Het blijft dus in ons dorp.  

Wij danken u voor uw bijdrage. 

                                Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Blasius, Beckum 
 

 

Twintig voorzetten op……    Rita Despotovic 
 

Wineble wijn, party’s en meer…, 

zo staat het ‘Bourgondische’ 
festijn beschreven in de Bec-

kumer telefoongids. En er wor-
den op social media regelmatig 

activiteiten vermeld die de 
betrokken dames ontplooien.  

Het is een trend tegenwoordig dat je 

niet gewoon zo nu en dan elkaar ontmoet en bij dat gezellige samenzijn 
alleen maar een glaasje wijn drinkt. Wineble wijn, party’s en meer… gaat 

verder, zoals het woord zegt. En wie kan dat beter verwoorden dan de dame 
die deze ontwikkeling in ons dorp heeft geïntroduceerd. Samen met een 
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andere (actieve) Beckumse die hierbij op dezelfde golflengte zit. We leggen 

ons oor te luister bij de vrouw die al jaren woont aan de Wolfkaterweg. ‘In 
dat huis achter die wal van die vroegere veearts Wouters!’ Maar binnenkort 

gaat ze verhuizen naar de kern van Beckum. Zij is onder meer actieve 

moeder in het Beckumse sociale en culturele gebeuren op velerlei gebied. En 
ze houdt zich bezig met diverse activiteiten voor de basisschool. ‘Ik wil graag 

meehelpen bij allerlei zaken die spelen in ons dorp en help de middenstand 
door mijn boodschappen zoveel mogelijk in Beckum zelf te kopen.’ 
 

Geregeld is zij nu zaterdags ook te vinden op het voetbalveld om haar zoon 

Collin aan te moedigen. Bij de F-jes is hij een enthousiaste, snelle pupil die 

geregeld zijn doelpuntje maakt. Kortom, vooralsnog een ontluikend talent 
waar TVO wellicht nog veel plezier aan kan beleven. Sinds zo’n jaar of drie 

heeft ze met Angela Morsink de formule van Wineble in gang gezet. En wil 
graag op verzoek van de BBB-redactie uitleggen ‘hoe het zo gekomen is en 

wat ervoor komt kijken’. Wineble wijn, party’s en meer… In al haar facetten; 

een sociale groep zoals die tegenwoordig steeds meer navolging krijgt ook 
binnen de Beckumse samenleving. Wie is zij? Waar zijn haar roots? En wat 

zijn haar beweegredenen? Tijd voor een nadere kennismaking in deze 
Twintig voorzetten op Rita Despotovic. 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Alleenstaand, 44 jaar en moeder van een zoon Collin. Je kunt zeggen dat ik 

van mijn hobby, wijn drinken en wijn ontdekken, mijn beroep heb gemaakt. 
Ik ben er mij dan ook heel goed van bewust dat dit iets is wat het juist zo 

mooi maakt. Overige hobby’s zijn hardlopen lezen en uit eten gaan. Een 
Bourgondiër… hahaha, 

 

De sportcarrière 
In mijn jonge jaren ben ik begonnen met judo en heb dit op redelijk niveau 

mogen beoefenen tot mijn 18e. De keus was of genieten van het leven, wat 
je al zo doet op die leeftijd, of keihard trainen en het hoger zoeken Het zat er 

toen al in, dat Bourgondische. Het sociale leven trok mij meer aan dan elke 
dag keihard trainen. Wel ben ik altijd blijven sporten en ben veel gaan 

fitnessen, in die tijd aerobicen. Tot op de dag van vandaag nog steeds elke 

week krachttraining en als het kan twee keer in de week hardlopen.  
 

Het hoogtepunt: 
Eigenlijk meerdere hoogtepunten. Een van de belangrijkste was voor mij de 

geboorte van mijn zoon en het opstarten van een eigen onderneming.  
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De roots van Rita Despotovic: 
Zelf ben ik geboren en getogen in Hengelo. Mijn ouders komen uit het 
voormalig Joegoslavië en zijn eind jaren zestig als gastarbeider naar 

Nederland gekomen. Voor hen was het vrij snel duidelijk dat zij hun 

kinderen, ik heb nog een zus Vesna, hier in Nederland groot wilden brengen 
en hebben er bewust voor gekozen om ons zoveel mogelijk met de 

Nederlandse gebruiken groot te brengen. Sinterklaas is hier een mooi 
voorbeeld van; een typische Nederlandse traditie die ook bij ons elk jaar 

werd gevierd.  

 
Hoezo in Beckum terecht gekomen? 
Jan, mijn ex, en ik wilden graag een huis buitenaf kopen. In de omgeving 
hebben wij naar verschillende huizen gekeken in Hengelo, Hengevelde en 

Boekelo, maar dit huis sprak ons het meeste aan. Een leuke, kleine 
dorpskern met een supermarkt, bakker, kapper en markt. Wat wij nog niet 

wisten was dat de supermarkt helemaal niet meer bestond. Tijdens de 

verbouwing van ons huis kwam ik koffie te kort. Ik naar de supermarkt in 
Beckum… Dicht. Wat nu? De kapper was wel open en ik ben daar even naar 

binnen gelopen en gevraagd waar je koffie kunt kopen. Angelien zei dat dat 
nergens in Beckum kon, maar dat ik wel een pak koffie van haar mee mocht 

nemen. Dit is nu precies waarom wij in een dorp zijn gaan wonen. 

Fantastisch hoe de mensen elkaar helpen.  
 

En straks verhuizen naar de Pastoor Eppinkstraat. Hele verandering toch? 
Zeker, maar ook een mooie verandering. Voor Collin wordt het een feest. 

Heerlijk buiten spelen met kinderen. Je loopt zo de deur uit en hij is op 
school en bij de voetbal. Een Walhalla voor hem en voor mij. Scheelt heel 

veel rijden.  

 
Wat vind je van het ‘kleine’ dorp Beckum en de mensen? 
Ik vind het dorp met zijn mensen heerlijk! Dat is zeker een van de redenen 
waarom ik weer een huis in Beckum heb gekocht. Dit zegt denk ik 

voldoende.  

 
Wineble, hoe is het zo begonnen en wat houdt het exact in: 
In september 2013 is het idee ontstaan om samen met Angela Morsink ons 
bedrijf Wineble op te richten. Het eerste jaar is vooral een jaar geweest van 

brainstormen en de website ontwikkelen. In de brainstormfase vlogen de 

ideeën je om de oren en hebben wij in september 2014 Wineble gelanceerd 
met een mooi, groot feest voor familie en vrienden. Hier waren onze eerste 

wijnen te proeven en hebben wij verschillende aanverwante producten laten 
zien. Inmiddels timmeren wij hard aan de weg om Wineble op de kaart te 

zetten en, dat gaat zoals veel kleine ondernemers, met vallen en opstaan 
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maar dat maakt het ondernemen ook zo leuk. Wineble staat voor een 

gezellig samenzijn met mensen die je zelf uitnodigt waar zes heerlijke wijnen 
uit de Balkan worden geschonken. (meer info: www.wineble.com). Zelf ben 

ik al jaren een wijn liefhebber. Omdat mijn ouders uit voormalig Joegoslavië 

komen en ik daar ook de wijnen heb mogen proeven, is het idee ontstaan 
om juist deze wijnen onder de aandacht te brengen. De wijnen uit de Balkan 

zijn een nichemarkt in het grote wijn geweld. Van alle wijnlanden past dit 
juist heel erg bij ons.  

 

Toen kwam Angela Morsink ‘op je pad’: 
Angela heb ik vijf jaar geleden als mijn buurvrouw leren kennen en er was 

vanaf de eerste dag een warme klik. Over veel dingen denken wij hetzelfde 
en samen hebben wij dan ook veel lol. Ik zie Angela als een warme en 

liefdevolle vrouw met een passie voor alles wat zij aanpakt. Zoals net al 
besproken, wist ik vrij snel dat als ik een bedrijf wil opzetten dat ik dit samen 

met haar wil doen. Samen hebben wij dan ook een goede balans in ons 

bedrijf. Zij is meer van de administratie en ik ben meer van de wijnen en het 
naar buiten treden en samen doen wij de organisatorische kanten van ons 

bedrijf. Ieder van ons kan zich ontwikkelen op zijn eigen gebied.  
 

De goede volgorde ’s ochtends: toiletteren, hond uitlaten, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten en…. 
De dag begint om 6:30 uur. Collin is nog steeds vroeg wakker en mama dus 

ook…. Wassen, tanden poetsen, aankleden, honden uitlaten (wij hebben er 
twee: Hot Dog en Sgooby Do), eten en lunch klaarmaken, honden eten 

geven en op weg naar school of werk.  
 

Het vluchtelingenprobleem; ver van m’n huis of……. 
Hmmmm, moeilijk om dit in een paar woorden te omvatten. Het is zeker niet 
ver van mijn huis, maar het is ook niet iets wat je zelf zo aanpakt. Misschien 

een leuk onderwerp om een keer te bespreken. 
 

BBB is een prima maandblad; ik geef het een rapportcijfer 4, 6, 8 of… omdat: 
Voor iedereen die wat met Beckum heeft, is het een prima maandblad. Je 
bent in één klap van veel zaken die binnen een dorp spelen op de hoogte. Ik 

geef het een cijfer 8, omdat het informatief en leuk leesbaar is.  
 

Vind je het ook zo erg dat we het EK voetbal missen? 
Erg is een te groot woord, maar het is zeker wel jammer. Want spanning en 
een feestje tijdens een EK of WK is altijd leuk en dat is nu anders. Mijn 

zwager komt uit België en samen met mijn zus wonen ze in Dublin, Ierland. 
Naar die wedstrijd ben ik wel benieuwd. 

 

http://www.wineble.com/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 1, 2016 
pagina 18 

De grootste bewondering heb ik voor…., de grootste hekel aan….: 
Bewondering heb ik voor mensen die positief in het leven staan en de 
grootste hekel heb ik aan vroeg opstaan, hahaha.  

 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Alle vijf op zijn tijd.  

 
Humor is Van ’t Hek, Myer, Mr. Bean, Najib, Finkers of….: 
Humor is lachen om jezelf en jezelf niet te serieus nemen. Finkers en Najib 

spreken mij het meest aan. Duidelijk met een kwinkslag en niet te druk. 
 

Favorieten tv-programma’s: 
Als ik al tv kijk, dan DWDD, RTL Late Night en The Kardashians. DWDD en 

RTL Late Night heeft snelheid van de onderwerpen. The Kardashians vind ik 
leuk omdat ik het knap vind hoe mensen hun naam en gezicht over de bühne 

kunnen brengen en daar zo bekend mee kunnen worden.  

 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar…. omdat…: 
Chili. Prachtig wijnland en deze heb ik nog niet bezocht. Verder zou ik een 
grote reis met Collin willen maken als hij wat ouder is. Samen de wereld 

ontdekken.  

 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Kip met appelmoes.  
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Leef je leven, lach, waardeer wie je bent en wat je hebt en geniet… en als 

het kan met een goed glas wijn! Proost! 

                                                                                             Jan Ottink 
 

 

Oliebollen weer van excellente kwaliteit 
 

Opnieuw heeft de organisatie van de TVO Oliebollenactie knap werk 

geleverd. Vele weken aan voorbereiding bij het opstellen van de bestellijsten, 
indeling van de huis-aan-huis lijsten voor de TVO-handbalmeisjes, inclusief 

inschakelen van de chauffeurs gingen er aan vooraf. Een complexe, 
logistieke onderneming, kun je wel zeggen.  

De ingespeelde bakploeg kweet zich vervolgens 30 december uitstekend van 
haar taak. Ruim 5500 kwaliteit oliebollen werden in de ‘tijdelijke verbouwde’ 

keuken achter de kantine in de sportzaal gebakken. En dat binnen ongeveer 

acht uur! De rondbrengers leverden huis-aan-huis de bestellingen van die 
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luchtige, smaakvolle bollen af. Nog steeds hoor je hier en daar dat men, om 

welke reden dan ook, geen TVO oliebollen afneemt. Dat kan natuurlijk, maar 
die mensen weten niet wat ze missen! 

Het was voor de organisatie weer een grote klus, maar de alom getoonde 

waardering maakte het de moeite waard. Bovendien; de TVO-jeugdafdeling 
voer er wel bij en kon de kas spekken met het welkome, fraaie bedrag van  

€ 2.500. 
Het stokje doorgegeven 

Het voorbereidende werk werd jarenlang verricht door de handbaldames 

Renate Rupert en Marga Beltman. Renate weet hierover het volgende te 
melden: “Marga en ik hebben vanaf 2009 het stokje overgenomen van Karin 

Mulder en Paulien Breukers. De reden dat we ermee stoppen is dat onze 
kinderen dit jaar van de basisschool komen en naar het voortgezet onderwijs 

gaan. Tijd om het stokje door te geven. De voorbereidingstaken kloppen wel. 
Hier komt nog bij; berichtje plaatsen in BBB en TVO nieuws. De laatste vier 

jaar hebben we ook de schoonmaak geregeld na het bakken van de 

oliebollen. Wij merken wel dat er meer terugloop is van kinderen op de 
basisschool. Normaal gesproken gaan TVO-leden rond om de bestelling op te 

nemen (groep 7 en 8). Dit jaar waren er twee kinderen bij die geen-TVO lid 
waren maar wel graag wilde helpen. Deze kinderen zijn dan ook ‘ingedeeld’”. 
 

Er rest niets dan dank aan deze dames voor hun grote aandeel in de 

succesvolle oliebollenactie. Ook dit jaar weer! 

        BBB redactie 

 
Luk akkefietjes 
Met nen opgevoer’n Solex met veurwiel-andrieving gung ik vrooger ne kear 

nor’n carnaval in Buurse. Ik schrieve oawer de joar’n begin zestig ton ik net 
dreuge achter de oar’n was. In de tied dat ’t nog merakels kon vrees’n, 

Paping de Elfsteed’ntocht won en oe daaglijks de iespegels an ’t gat hung’n 

a’j oawer de voarweg deurn snee mos’n bagger’n. Het was Rosenmontag, 
versloamsgek spöl’n, foekepotterie’j dus, deetied was achter de rugge. Met 

kammereu op ’n trad in de buurte met ’n mombakkes veur en oold slu’j van 
toafelkleed um de hoete. Dat waar’n oamden woarbie de oogst noast 

bevroar’n vinger in de vreeskeulte joarluks ’n pa wöste, luk eier’n, ’n pa 

dubbeltjes en snoopgoed was. Met ’n snotterbel’n oonder ’n neuse smeet ie 
bie ’t toeskom’n de taske met snoopgood en eier’n op ’t anrech en waarm oe 

de deurgestok’n haane bie ’n fnuspot luk op. Dat was toen… 
Met ik gung noar ’t carnaval hen, zat ’n Solex oonder ’t ofdak bie ’t café en 

stiefel’n noar bin’n. Luk schoolkamereu waar’n er ok, sommigen met ’n ech’n 

brommert. En deans oet de eardere klasse zaat’n mooi optutjet en verkleed 
verwochtingsvolan lange toafels. D’r wön luk bier droonk’n, luk daanst, d’r 
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was ne polonaise. Hèènigan zaat’n de jongs te loer’n noar de mooiste deans 

en ik loer’n stiekum met... Teeng ’t èènde an had’n sommige jongs luk 
flikflooid met de wichter en wol’n d’r eff’n met noar boet’n hen um brommers 

te kiek’n. Ik zea in miene onnozelhèèd; “Dan goa ‘k met hen kiek’n, want ik 

wol mien Solex ok wa ne kear inruil’n”. De jongs en deans lach’n mie 
vearkaant oet. Eam later zaat’n ze boet’n half in düüster met meka te 

smoes’n bie dee mooie brommers. Ik heb hellig in kop ’n Solex anneslingert 
en bun alleen noar hoes ejach. En kreeg oonderweg heimwee noar dee foe 

kepotterie’jtied, met wöste, snoopgood en eier’n… 

       HekselmesienHarry 
 
 
 

Voetvolleytournooi TVO geslaagd 
 

Winnaars van het voetvolleyen. Van links 
naar rechts: Tijmen Tenhagen, Michiel 

Jannink, Luuk Horstink, Ruben Kokhuis. 
Met dank aan de morele ondersteuning 

van geblesseerd teamlid Martijn Leferink. 
 

 

 

 

De toegift met het Rad van 
Fortuin 
Op zondag 3 januari 2016, na een 

sportief voetvolleybaltournooi, is er 
een primeur in de kantine van TVO. 

Het Rad van Fortuin! Met Pascal O. en 

Richard L. als enthousiaste 
spelleiders. Iedere ronde mooie 

prijzen en ook strak uitverkocht.  
 

Er wordt bijna gevochten om de 
lootjes! Jorn G. gaat er geregeld met een prijs vandoor. Stefan de W. pakt 

een rollade en ook nog een paar andere prijzen mee en Dennis ten B. met 

douchegel (weliswaar gewonnen door zuslief) en een heus bokbiertje. 
Overigens is deze wel blijven staan…. Tonny S. moet en zal een treetje bier 

winnen en uiteindelijk lukt hem dat ook nog. Kortom, een geslaagde middag 
in de kantine.  

        Bijdrage van attente ‘bardame’ Simone 
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Stijlvolle nieuwjaarsviering  
Heilige Geest parochie in Beckum 
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest 
parochie vierden op zondag 10 januari de nieuwjaarsviering in de H. 

Blasiuskerk in Beckum met aansluitend een receptie bij Het Wapen 
van Beckum. 

 

Het was een waardige, optimistische viering waarin, ondanks alle zorgelijke 
ontwikkelingen, met respect en verwachtingsvol gekeken werd naar de 

toekomst. De plechtige dienst werd voorgegaan door pastoor Oortman en 
pastoraal werkers Ogink, Saris, Timmerman en Van der Bemt. Het Dames- en 

Herenkoor van Beckum met het koor Spirit zorgden voor een mooie, 

muzikale sfeer in de smaakvol versierde kerk.  
Daarna was bij Het Wapen van Beckum de nieuwjaarsreceptie waar 

honderden gelovigen van de aangesloten geloofsgemeenschappen aanwezig 
waren. Vicevoorzitter Peter Helle van het bestuur van de Heilige Geest 

parochie memoreerde de kerkelijke situatie in het algemeen, roemde de inzet 

van de vele vrijwilligers, voorgangers en het pastorale team. Verder deed hij 
een beroep op alle aanwezigen om de Actie Kerkbalans royaal te steunen. De 

plattelandskerken in onze regio kunnen zich met moeite (nog) staande 
houden, waar in bijvoorbeeld Hengelo al kerken gesloten zijn.  

 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 1, 2016 
pagina 22 

 

Het moet de betrokken dorpsbewoners toch wat waard zijn om de 
plaatselijke kerk in stand te houden. Dat is een dringend appél aan 

iedereen en wordt ook in het blad Geestig nog eens nadrukkelijk vermeld. 

            Jan Ottink 

 
 
Opbrengst kerstmarkt bekend gemaakt bij Open Dagen 
Historisch Archief 
De opbrengst van de kerstmarkt wordt bekend gemaakt op de zondag van 

de Open Dagen van het Historisch Archief op zaterdag 13 en zondag 14 

februari2016. De goede doelen zijn de Werkgroep N739 en Beckum 750 jaar. 
Tijdens deze Open Dagen is er extra aandacht voor Beckum 750 jaar. 

 
 

Zijlijn Buren en vrienden 
Het spreekwoord "Een goede buurman is beter dan een verre vriend"was op 

mij van toepassing afgelopen zaterdag. Ik had hapjes gemaakt voor de fam. 
Menkehorst die bij mij een nieuwjaarsborrel zouden komen drinken. Ik had 

de eerste schaal in de brandtrap-ruimte neergezet omdat het daar lekker 

koel is. Met schaal twee ging het mis. Ik kon met geen mogelijkheid de deur 
van binnen naar buiten open krijgen. Buurman Henk ter Braak heeft een 

extra beveiliging op de deur gezet en ik dacht dat het daaraan lag.  
 

Ik raakte een beetje in paniek en kon dan ook niet meer redelijk nadenken. 

Ik heb Henk gebeld en hem uitgelegd dat ik een groot probleem had. Hij was 
gelukkig thuis en kwam direct. Na even door de dichte deur te hebben 

gepraat zei Henk dat ik het raam van de logeerkamer moest openen dan kon 
hij daardoor naar binnen. Daar had ik geen moment aan gedacht! Na de 

situatie bekeken te hebben kwam Henk tot de ontdekking dat ik het slot een 

kwartslag moet hebben gedraaid. Met je mond vol tanden staan!! Hoe dan 
ook, een goede buur is zeer waardevol, daar hebben we al vaker gebruik van 

mogen maken. 
De visite was gezellig en de hapjes lekker.Ik wens u allen nog een gezond en 

gelukkig 2016 en voor mezelf een beter jaar dan het vorige.We doen ons 
best. 

       Rie Menkehorst 
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Carbid schieten blijft gevaarlijk… 
Er werd wat afgeknald in ons kikkerlandje op Oudejaarsdag, -avond en –

nacht. Mooi siervuurwerk in diverse vormen, alle soorten knallers (van 
sterretjes tot pleadöpkes, knalkurken, rotjes, voetzoekers, duizendklappers, 

etc.) En carbid schieten is dan de meer stoere trend tegenwoordig, zeker in 

onze regio. De immense knallen, veelal in buitengebieden, zijn de schrik van 
menig dier (en veel oudere mensen!). Een goede, veilige voorbereiding voor 

vuurwerk afsteken en zeker carbid schieten is essentieel. En dat gebeurt 
gelukkig ook meestal wel. Maar toch gaat het soms nog mis, lees je dan ’s 

anderdaags in de pers. En dit hoorde je begin dit jaar ook weer in onze 

regio. Domme pech, experimenteren, roekeloosheid, stoer doen (dit in 
willekeurige volgorde). Een van deze categorieën is meestal de oorzaak van 

lichamelijk letsel en bederft de feestvreugde voor betrokkenen en 
huisgenoten. Jammer toch…. 

        BBB redactie 
 
 

ScanCoveryTrail finish in Beckum 
Maar liefst 76 auto’s stonden 2 januari aan de start van de zesde 
ScanCoveryTrail bij Vredestein in Enschede. Na een tocht van acht 

dagen kris kras door Scandinavië, werden de teams zondag 10 
januari onthaald bij Het Wapen van Beckum.  
 

“Het was een mooie puinhoop”, lacht organisator Louis Ezendam. “Ik had niet zo veel 
belangstelling verwacht, het stond mooi vol in Beckum.” Familie, vrienden, 
belangstellenden en afgevaardigden van goede doelen wisten de weg naar Beckum te 
vinden. En dat resulteerde in veel blik in het dorp. Zoals de gele WensAmbulance, die 
zich een prominente plek had veroverd bij de ingang van Het Wapen van Beckum. De 
ambulance wachtte de teams op die met hun deelname aan de ScanCoveryTrail geld 
inzamelde voor de stichting, die terminaal zieke mensen nog één keer naar hun 

favoriete plek brengt. Want naast kilometers vreten door Scandinavië gaat het bij de 
ScanCoveryTrail ook om goede doelen. Niet één grote, maar meerdere kleine doelen 
die door de deelnemers zelf zijn uitgezocht. 
 
“Alles bij elkaar halen de teams tussen de 350.000 en de 500.000 euro op”, vertelt 
Louis. En dan heeft de organisatie zelf ook nog eens twee goede doelen aangewezen: 
de Spibi Foundation, die zich inzet voor kinderen met Spina Bifida Aperta of Spina 
Bifida Occulta, beter bekend als ‘open ruggetje’, en de werkgroep Fanconi Anemie, 
die zich inzet voor kinderen met de aangeboren aandoening Faconi Anemie, dat kan 
leiden tot beenmerg falen en kanker.  

 

Een bizarre tocht, vertelt Louis. Niet alleen omdat de route over besneeuwde 
binnenwegen ging, maar vooral door de temperatuur waar deelnemers en auto’s mee 
te kampen kregen. “We waren twee dagen in Levi, waar het overdag min 39 graden 
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was. ’s Nachts werd het er nog eens tien graden kouder. Ik kan je vertellen, da’s echt 
heel koud. Gelukkig was de temperatuur in het hotel enigszins aangenaam, ik had 
niemand om tegenaan te liggen haha.” De kou zorgde voor een grote puinhoop, stelt 
Louis. Hij deed eerder mee aan de ScanCoveryTrail, maar had deze extreme 
temperatuur nog nooit meemaakte. Motorolie bevroor en auto’s gingen in de 
‘noodloop’, waardoor twintig kilometer per uur de maximale snelheid was. “Ja, dat 
was echt een rampdag. Ik ben de hele dag in de weer geweest om auto’s weer aan 
de praat te krijgen en heb mensen zien huilen van de kou. Gelukkig had niemand te 
maken met bevroren ledenmaten. Alle onderdelen zijn blijven hangen.” 
 

Het was ook vanwege die kou dat twee auto’s de finish in Beckum niet haalden. Toch 
schrikt dat autosportliefhebbers niet af. Sterker nog, nu al hebben zich meer dan 
vijftig teams aangemeld voor de tocht van volgend jaar. Met een maximaal aantal 
teams van 75 verwacht Louis dan ook dat de ScanCoveryTrail 2017 heel snel vol zit. 
Mogelijk al eind januari, als RTL7 op zondag beelden uitzendt van de bizarre tocht 
door Scandinavië. Waar de rit dan naartoe gaat? “Naar de eilandengroep Lofoten voor 
de kust van Noorwegen. Dat moet heel speciaal zijn. De kans dat je er walvissen 
tegenkomt is heel groot. We zijn nu al bezig met de route. Maar meer zeg ik niet, de 
rest moet een verrassing blijven.” 

 

Massale belangstelling bij de finish; het Wapen van Beckum (eigen foto’s) 
 

                                                 Tekst; Esther Rouwenhorst free lance journalist 
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Sabine Ottink meets  
Johan Cruijff 
Een nogal opmerklijke foto; Sabine Ottink zij aan zij met (links) Johan Cruijff 
en Jonnie Boer. Temidden van andere betrokkenen, oa. vh uitzendbureau In 

Person, aan het kokkerellen bij een Cruijff Foundation en partner In Person 

promotie. (Sabine Ottink maakt deel uit van de directie van In Person en is al 
20 jaar werkzaam bij ‘deze uitzendgigant!’, red. BBB). 

 

Traditiegetrouw organiseert de Cruyff Foundation het jaarlijkse evenement Koken met 
een Doel. Tijdens deze avond wordt er onder de bezielende leiding van Jonnie en 
Thérèse Boer van De Librije in Amsterdam gekookt.  
De avond kenmerkt zich door: 14 kookeilanden, 14 tafels voor 10 personen, een 
opdracht per kookeiland, bijzonder entertainment, Johan Cruijff en ambassadeurs van 
de Cruyff Foundation. In Person had een tafel gekocht om met haar relaties van DHL 
het nieuwe contract te vieren.  

Tijdens de avond was er een veiling er werd een mega-bedrag van € 413.600 

opgehaald voor Schoolpleinen. (foto en info site In Person) 
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Beckumer talenten gaan voor herkansing 
Dag allemaal! 
 

Jaa het is alweer bijna zover.. de vrijdagavond van de Pinksterfeesten 

Beckum! Dit jaar is er entertainment voor jong en oud in de vorm van een 
playbackshow. Ook wij vieren het 750-jarige jubileum van Beckum mee door 

een aantal nostalgische acts opnieuw een kans op het podium aan te bieden. 

Daarnaast is de organisatie in volle gang bezig om de 'oude’ groepen van de 
basisschool bij elkaar te brengen deze avond.  

  
Daarnaast zijn we op zoek naar nieuw zang of playback talent om deze 

avond tot een groot succes te maken. Dit is dus jouw kans op een 

internationale doorbraak!  
  

Ben je ouder dan 15 jaar en heb jij zin om alleen, samen met vrienden, 
sportmaatjes buren mee te doen? Geef je dan snel op 

via: vrijdag@pinkterfeestenbeckum.nl  
en laat weten met wie je meedoet en met welk nummer.  

De scouts van de vrijdagavondcommissie nemen bij geschiktheid zo snel 

mogelijk contact met je op.  
 

Voor diegene die na het lezen van bovenstaande tekst spontaan last krijgen 
van plankenkoorts, wees gerust. Er is deze avond een ruim assortiment 

aanwezig van sfeer verhogende drankjes en zitgelegenheden. Dus, noteer 
vrijdag 13 mei in je agenda om dit talent te aanschouwen en je oude 

klasgenoten weer te zien. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar! 

 De vrijdagavondcommissie  
 
 

Schmink workshop! Schmink workshop! Schmink workshop! 
 

Namens de kinderfeesten Beckum willen wij een workshop schminken aanbieden voor 
mensen uit Beckum, die het leuk vinden om hier wat handiger in te worden. Tijdens 
veel feestelijke activiteiten voor de kinderen in Beckum is er vaak de mogelijkheid om 
te schminken. Dit blijft een feestje voor de kids! Nu hebben we al heel wat ervaren 
schminkers, maar om deze groep wat groter te maken bieden we deze workshop aan 
onder het motto: vele handen maken licht werk! 
 

De workshop staat op de planning voor woensdag 9 maart bij het kniphoes, onder het 
genot van een hapje en drankje en wordt verzorgd door een ervaren grimeuse. 

Heb je interesse, dan kun je je opgeven bij Ellen Wegereef, per mail 
ellenwegereef@hotmail.com of telefonisch: 06-15690553 

 

mailto:vrijdag@pinkterfeestenbeckum.nl
mailto:ellenwegereef@hotmail.com
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Blasiuskerk BeckumWEEKENDVIERINGEN  
JANUARI 
Zo 31 jan 09:30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Escher/ Dames-en Herenkoor 
FEBRUARI 
Za 6 febr 18:30 uur EUCHARISTIEVIERING  
    Pastoor Oortman/ Dames-en Herenkoor 
    KINDERNEVENDIENST 
Wo 10 febr 18:30 uur ASWOENSDAG in H. Blasius te Delden 
Zo 14 febr   GEEN VIERING 
Za 20 febr 18:30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Timmerman/ Dames-en Herenkoor 
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 19:00 uur H. VORMSEL / EUCHARISTIEVIERING  
    Vicaris Paul / Pastor Saris In Bentelo 
Zo 20 mrt 09:30 uur PALMPASEN / EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Geurts / Dames- en Herenkoor 
    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 

    Pastoor Oortman / ParochievieringIn Delden 
 

Datumbank 
  3 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  5 febr.  TVO; kaartavond 
  5 febr.  Carnaval bij café Halfweg 
13-14 febr.  Open Dagen St. Historisch Archief Beckum e.o. in ’t Proggiehoes. 

Zaterdag van 14:00-17:00 uur en zondag van 11:00-17:00 uur 
13 febr.  4e TVO Kaartmarathon in ’t Geertman. Aanvang 10:00 uur 
16 febr.  Ouderensoos 
17 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 febr.  Tennis; Algemene ledenvergadering 2016 in de Beckhand. 
  Aanvang 20:00 uur 
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19 febr.  TVO; kaartavond 
20 febr.  Oud Papier 
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 TVO Jeugd; compostactie 
  8 maart Ouderensoos 
12 maart H. Vormsel om 18:30 uur in de kerk in Bentelo 
16 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 maart TVO; kaartavond 
19 maart Oud papier 
22 maart Vrouw Actief Beckum; Ladies Night 
27 maart Paasvuur Hoonhook 
30 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  1 april  TVO; kaartavond 
  5 april  Ouderensoos 
15 april  TVO; kaartavond 
16 april  TVO; vrijwilligersavond 
17 april  1e H. communie om 9:00 uur in de kerk in Beckum 
19 april  Zonnebloem; ontmoetingsmiddag Wapen van Beckum 
22 april  Koningsspelen Basisschool de Bleek 
27 april  Koningsdag 
13 t/m 16 mei  Pinksterfeesten 
24 mei  Vrouw Actief Beckum; avondfietstocht, vertrek 18:15 uur  
  vanaf het kerkplein 
28 mei  TVO; Beachsoccertournooi 2016 
29 mei  SPORTACTIVITEITEN bij TVO i.h.k.v. 750 jaar Beckum 
  3 juni  Creamarkt basisschool de Bleek. 18:00-20:00 uur 
  5 juni  Jeugdraad; zeepkistenrace 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 van  

19:30-22:00 uur.  
10 t/m 15 aug. Muiterweek 
  7 sept. Zonnebloem; dag boottocht met Jan Plezier vanuit Goor 
11 sept. Blasiusfestival 
17 dec.  Kerstmarkt 
**************************************************************************************** 
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 gemeente Hengelo zet de volgende stap op weg naar 
een Afvalloos Hengelo 
 

Informatieavonden 'Omgekeerd inzamelen' op 16 en 22 februari 2016 
Als inwoner van Beckum of Oele bent u welkom op één van de twee 
informatieavonden over Omgekeerd inzamelen. 
Deze zijn op dinsdag 16 februari, om 19.30 uur in 't Proggiehoes en op maandag 22 
februari, om 19.30 uur in De Schole en Oele. 
De informatieavond begint met een korte inleiding door de projectleider van de 
gemeente Hengelo, Auke Doornbosch. Beleidsmedewerker Franc Talsma zal een 
toelichting geven op het vastgestelde beleid en de achterliggende landelijke 
doelstellingen. 
Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot de volgende stap richting Afvalloos 
Hengelo, namelijk omgekeerd inzamelen. Uiterlijk 1 januari 2018 moeten alle grijze 
containers tot het verleden behoren en brengt iedereen zijn kleine beetje fijn restafval 
naar een ondergrondse container. 
Op basis van de in de toekomst verwachte hoeveelheden fijn restafval zijn er slechts 
drie of vier ondergrondse containers nodig voor het gehele gebied van Beckum en 
Oele. Afval scheiden heeft prioriteit. Daarvoor is onlangs de verpakkingencontainer 
verstrekt en is er een ondergronds milieuplein bij de kerk aangelegd. 
 
Locaties ondergrondse containers voor fijn restafval 
Waar deze ondergrondse containers moeten komen hangt grotendeels af van de 
keuze die bewoners van Beckum en Oele zelf maken. Er moet rekening gehouden 
met een aantal randvoorwaarden bij het vinden van geschikte locaties. Gedacht moet 
worden aan ondergrondse leidingen en kabels, de eigendom situatie, 
manoeuvreerruimte voor de vrachtwagen van Twente Milieu en veiligheid. 
Medewerkers van de gemeente Hengelo hebben samen met Twente Milieu circa 
zeven potentiële locaties geselecteerd en willen deze plekken graag met u bespreken. 
Tot ziens op 16 of 22 februari a.s. 
                               Namens de gemeente Hengelo en Twente Milieu, Franc Talsma 

 

 

Spirit… 
In de vorige BBB stond al een verhaaltje over Spirit, het energieke jong-volwassen-
koor. We kregen nog een actuele foto vd jubilarissen binnen op de valreep. Die is te 
zien in de februari BBB!! 
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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 

 

 

 

De Bleek Nieuws 
Dag allemaal, wij zijn met goede en frisse moed het nieuwe bijzondere jaar 

voor Beckum begonnen bij de Bleek. Het mooie is dat er korte lijnen zijn met 
ouders van school die ook actief zijn binnen de werkgroep Beckum 750 jaar.  

De laatste week van mei zal er sowieso bij de Bleek aandacht worden 
geschonken aan 750 jaar Beckum. Op vrijdag 3 juni zal als klap op de 

vuurpijl bij de Bleek de Createntoonstelling plaatsvinden.  

Deze staat ook in het teken van Beckum 750 jaar. 
Het prachtige logo van het feestjaar gaat een rol spelen binnen de Bleek. 

Hier kan zoveel mee. Ook is er al contact geweest met meneer Johnny ter 
Avest. Hij gaat een boekje voor kinderen maken. Dit boekje is gekoppeld aan 

een wandeling voor kinderen. De kerstviering van dit jaar wordt ook 
gezamenlijk gevierd…In de komende BBB’s komen wij hierop terug.  

 

Tot slot nog 1 TIP van onze kant. U bent van meer dan van harte welkom op 
ons schoolplein na schooltijd. Echter honden uitlaten…daar zijn andere 

plekken voor. De kleuters spelen graag in een zandbak die veilig en schoon 
is. Honden hebben andere plekken voor hun uitwerpselen. Dank voor de 

medewerking namens alle kinderen van de Bleek.  

                                                                     Namens de Bleek Petra Kok 

 

mailto:info@taiyin.nl
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Nieuwe lantaarnpalen! 

 
Nieuwe lantaarns in de kern van Beckum. Een verfraaiing voor ons dorp 

dankzij de Werkgroep Openbare Inrichting, aanzicht kern Beckum. 

 
 

TVO VOETBAL …  NA DE WINTERSTOP MOET HET GEBEUREN 
In de winterstop was het nogal improviseren bij TVO in enkele opzichten. Het weer 
werkte niet mee; nattigheid en later –toch nog- vorst. Dus trainingen en geplande 
oefenpartijen werden aangepast of gingen niet door. Daarnaast waren er 
‘winterstopdipjes; kleine pijntjes, afmeldingen (ziekte-verhindering) etc. Bij de 
verschoven oefenpartij van week;- Zenderen V.-TVO-  waren zelfs de vier keepers van 
TVO 1-2-3 en 4 niet beschikbaar! Het kostte passen en meten voor de technische staf. 
De partij eindigde in 0-1, waar de thuisclub eerst sterker was en TVO later beter 
ingespeeld raakte. Barrilett kopte 0-1 binnen. Drie dagen eerder won TVO2 
gedecideerd bij Hoeve V.2 met 0-5. 
Op het kunstgrasveld van BSC/Unisson oefende TVO1 afgelopen zondag tegen 
Rekken. De blessureboeg was gelukkig vrijwel leeg gelopen, alleen de keeper nog…   
Het werd bij miezerige sombere weersomstandigheden best een aantrekkelijke pot 
voetbal onder prima leiding van Jeroen! De ploeg van Frank Bruins nam na een half 
uur evenwicht meer voetballend initiatief en kwam op een 0-2 voorsprong. TVO zette 
er - na enkele wissels - een energieke 2e helft tegenover. Bas en Maik rondden fraaie 
aanvallen over rechts doeltreffend af en Jorn schoot TVO zelfs naar een voorsprong, 
3-2. Op grond van het totale wedstrijdbeeld betekende de 3-3 score van Rekken in de 
slotfase echter een juiste einduitslag. 
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TVO VOETBAL (bestuurs + trainers)nieuws 

Momenteel lopen gesprekken tussen de TVO voetbalbesturen over invulling 
van de trainersposten voor de 2e selectie en de jeugd voor komend seizoen. 

Begin december was al het contract met Danny Ottink als hoofdcoach van 
TVO verlengt.   

Zondag jl. werd ook bekend, dat Luuk Horstink voor komend seizoen als 

hoofdcoach van Hoeve Vooruit zal fungeren. (de naam Horsten in Tubantia 
mag je een slordige actie noemen!). Luuk, nu nog spelend in TVO 1, wordt 

veel succes toegewenst! 
Vwb. de afbraak vh. oude kleedkamercomplex lopen de voorbereidingen nog 

met de betrokkenen en het TVO bestuur hoopt op een spoedige, acceptabele 

afhandeling. 

 
 
 
DEZE MAAND….. in een volzin! 
het nog maar net begonnen jaar 2016 zit al weer vol reuring en ons 

continent raakt vol met vluchtelingen waarvan de meesten toch een humane 
plek moeten krijgen, maar een uniforme Europese regeling blijft vooralsnog - 

tot droefenis van velen - een utopie en daarnaast zitten we in onze regio 
opgescheept met de vele lijken die bij onze eerdere trots FC Twente 

voortdurend uit de kast komen, want door uitgelekte ‘sjoemel-regelingen’ uit 
het jonge verleden zit de club in hevige nood, hetgeen onverlet laat, dat in 

Haaksbergen de eerste natuurijs marathon werd verreden, wat ons toch 

tevreden zal stemmen, want anders zou de term winter ongemerkt en 
ongebruikt voorbij gaan en in Beckum… zijn de eerste dorpse contouren 

zichtbaar met de geplaatste nieuwe lichtmasten en dat mag toch een 

bemoedigende start heten in ons jubileum jaar! 
 
daar gaan we volgend jaar voor…. 

 
Beckum 750 jaar 

 

 

 
 

De januari BBB verschijnt woensdag 24 februari. Kopij 17 februari 
binnen! 


