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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 postabonnement 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  
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 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 
Opmaak   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 eerste halfjaar 2017 
25 januari – 22  februari – 22 maart – 26 april – 24 mei – 28 juni 
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
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Jaargang                   Nummer 
 

 
 

39……………………………………1 
 

De sneeuw heeft ons de laatste weken danig in de greep. En de schaatsen 

konden voor de liefhebbers uit het vet. Dat is best wennen om weer eens zo’n 
winterperiode mee te maken. Maar weerhield ons niet om onverdroten een 

jaargang verder te gaan met BBB vervaardigen; de 39e jaargang al weer!! U 
leest hierin alles, wat er zoal in ons wakkere dorp de laatste maand is 

voorgevallen. En dat waren een flinke reeks activiteiten. Op pagina 3 staat de 

complete inhoud vermeld. Inderdaad; ook in 2017 blijft BBB boeien!! 

 

Laatste week nieuws… 
 

 De Werkgroep Jeugd heeft afgelopen maand weer flink en enthousiast aan 
zelfverdediging gedaan. De judolessen in het Proggiehoes kenden een grote 

deelname… 

 Ook de Jeugdraad meldde in Facebook, dat na jaren van een succesvolle 
zeepkistenrace organisatie, dit jaar een ander spectaculair evenement bedacht 
wordt. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van het komende nieuwe 
evenement! 

 Midwinter TVO volleytoernooi stond afgelopen zondag op stapel. Er werd 
fanatiek gestreden door teams die in poules waren verdeeld. Ter verhoging vd. 
gezelligheid was er nadien ook een rad van fortuin!!! 

 Ladies Night bij Wapen van Beckum op woensdag 15 febr.as.. van 19 tot 
22 uur. Entree 7,50 euro incl. welkomsdrankje. 

  Kunstschilder Joop Plasmeijer uit Beckum heeft zijn expositie in Hengelo 
van plm. 30 schilderijen verlengd tot 28 februari. 

 CLIPPERS CREW uit Haaksbergen geeft een extra concert speciaal voor 
(oud) Beckummers ea. Op  5 april in het Wapen Van Beckum. Opgave graag 
per mail m-a-veldhuis@hetnet.nl .Nadere info in de febr.BBB! 

 TVO1 handbal ploeterde tegen Hacol, was voorin dit keer niet scherp maar 
wist toch de volle winst te behalen met 17-12… 

 De TVO voetbalhoofdmacht daarentegen oefende in Delden tegen 
Zenderen V.  tussen de sneeuwwallen (!) en dat viel tegen. Grossieren in veel 
foute passes en balverlies betekende een 2-4 nederlaag…. 

 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 FEBRUARI!!! 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
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WAT U LEEST IN DEZE JANUARI BBB  

 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 

 Oud op nieuw overdenkingen van Knitto 
 Voortgang TBG het Proggiehoes 
 Vandalisme in Mariakapel 
 Wist u datjes sportsnippers 
 Akkefietje bij ’t Geertman grapjes… 
 Kerstmarkt de complete nabeschouwing 

 Presentatie historisch boek terugblik 

 Agrarische filmavond Proggiehoes 
 Appen met de gemeente 
 Twintig voorzetten op Martin Veldhuis 
 Collectanten diabetesfonds in zonnetje gezet 
 Beter lopen ondersteuning jeugd Beckum 
 Oliebollenactie- en party succes en meer publiek verwacht 
 Luk Akkefietjes HekselmesienHarry 
 Voetvolleytoernooi de winnaars 
 Toestand in de kerk stimulans Kerkbijdrage 
 Zijlijn beloftes 
 BBB tje poes is zoek 
 Opinie watis’twat 
 Persoonlijk overlijden 
 ScanCoveryTrial weer grote donatie 
 Midwinterfeesten krachttoer Beckumer organisaties 
 Oeler cadeau glas-in-lood plaquette 
 Misvieringen en Datumbank activiteitenagenda 
 Beckummer Ossens nieuwe prins , 27januari! 
 Zonnebloem alle goeds in 2017 
 Nieuwe wijkagent een ruime introductie 
 Reactie Midwinterfeest Tiroler fest geslaagd 
 Deze maand in een volzin 

 Winterpret een megagrote sneeuwpop! 
 Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren 
 TVO volley midwintertoernooi weer geslaagd 

 
 

Als de voortekenen ons niet bedriegen, gaat in BBB vanaf februari een nieuwe 
rubriek starten waarin Beckumer – en Oeler bedrijven (lid van de OVBO) zich 
succesievelijk kunnen presenteren. Als tenminste de OVBO vergadering binnenkort 
groen licht geeft. Dat zijn welkome initiatieven, waarbij het mes aan twee kanten snijdt!  
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Wat is geweest en wat gaat komen    Column 
Eerste overdenkingen 
 

Voor je het weet, is die eerste maand van het jaar 2017 al weer 
voorbij. En val je in herhalingen. ‘Wat is ’t toch wat, wat gaat 
de tijd weer snel, wat een toestand elke dag op het nieuws met 
die aanslagen en oorlogen.  
 

‘Maar wat een contrast ook weer; het beschreven drama van een verongelukt 
meisje december 2015 in Harbrinkhoek versus die (zoveelste) moordaanslag 

pas nog in Istanboel met minstens 39 doden… Vuurwerk vandalisme. Snap niet 
dat ze niet harder optreden bij die excessen, daar moet de regering nou eens 

wat aan doen. Wat bezielt dat zootje nou, dat hulpverleners hindert en met 
vuurwerk gooit. Nee, een witte Kerst zat er weer niet in, maar net op 

Nieuwjaarsdag viel er waarachtig een beetje sneeuw. Ja, een heel klein beetje, 

mocht nauwelijks naam hebben. Maar een week later lag er wel een dik pak, 
tja de natuur is grillig. En een Elfstedentocht? Schei toch uit over die nostalgie, 

komt er nooit meer. Dat darten in Engeland bracht iedereen in vervoering, 
Maikel van Gerwen is grandioos, van buitencategorie, van wereldklasse en hij 

hield 2½ miljoen mensen aan de beeldbuis gekluisterd. Maar toch is ‘die 

cafésport’ geen sportman van het jaar waardig. Goede voornemens? Nee, 
roken had ik al afgeschaft, meer beweging zou goed zijn en ook vaker de fiets 

pakken, maar ja…’ 
 

Wat gaat dit jaar ons weer brengen. Straks in maart verkiezingen met tig 
partijen, wordt eindeloos gekissebis waar populisme met veel holle kreten de 

publiciteit gaat domineren. Wat mij betreft; ze doen maar, ik ben allang 

afgehaakt, zegt de pessimist in ons. Oh ja, in Beckum is een nieuw Dorpsplan 
gemaakt. Voortbordurend op het vorige plan met nieuwe insteken. Nee, het 

werk voor de toekomstige leefbaarheid in Beckum-Oele is ook nog lang niet af. 
Er blijft veel werk aan de winkel.  

 

Verrek, nu je het zegt; dat jubileum van 750 jaar Beckum ligt al een maand 
achter ons. En dat historische boek ‘100 jaar Beckum’ kent een voorspoedige 

verkoop. Verderop in deze BBB wordt nog even tevreden teruggeblikt op de 
Kerstmarkt, dat jubileumjaar, dat historische boek en mogelijke kansen voor 

‘ons’ Proggiehoes. 

Tja, al bijna weer een maand voorbij in 2017, wat gaat die tijd toch snel… 
 

Gelukkig Nieuwjaar en vooral eenieder veel gezondheid toegewenst! 
 

Knitto 
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Voortgang werkgroep Toekomst Beckumer 
Gemeenschapsgebouwen 
 
Naar aanleiding van het besluit van de Heilige Geest Parochie om te stoppen met de 
exploitatie van ’t Proggiehoes is er eind 2016 vanuit de gemeenschap een werkgroep 
gevormd die de toekomst van de Beckumer gemeenschapsgebouwen (TBG) gaat 
bekijken. Deze werkgroep maakt deel uit van het Dorpsplan 2017-2020. De leden van 
de werkgroep zijn: Aaron Leferink (voorzitter), Lobke Hofstede (secretaris), Tijmen Spit, 
Rik Lansink, Hans de Jong en Richard ter Avest. 
 

Waarom: 
Voor Beckum en de omgeving is het van belang, dat er locaties zijn waar mensen 
kunnen samenkomen. Een ontmoetingsplek waar overlegd, tentoongesteld, uitgevoerd, 
gerouwd en gevierd kan worden en waar verenigingen kunnen verenigen. 
 

Hoe gaan we dat doen: 
De werkgroep bestaat uit leden die binding hebben met sport, kerk, toneel, dorpsraad, 
en onafhankelijke adviseurs. Daardoor wordt er rekening gehouden met de diverse 
belangen van de gemeenschap. De werkgroep trekt als eenheid op en houdt zich bezig 
met twee tijdpaden, de korte en lange termijn. Met de korte termijn wordt het 
openhouden van 't Proggiehoes de komende vijf jaar bedoeld, de lange termijn kijkt ook 
breder en verder dan die vijf jaar. Beide trajecten worden tegelijk onderzocht. 
 

Wat: De korte termijn: 
Er volgt eind januari een gesprek in Goor met een afvaardiging van het bestuur van de 
Heilige Geest parochie. De werkgroep gaat o.a. vragen om inzicht in de financiën van 
de afgelopen jaren om ook zelf voor de komende jaren een exploitatie te kunnen 
opzetten. Daarnaast zal gesproken worden over de mogelijkheden om 't Proggiehoes 
ook na 1 mei open te houden. Eerder is er al een overleg geweest met de huidige 
beheerders van 't Proggiehoes, Harry en Ingrid van Bemmelen. 
Een tweede actiepunt van dit moment is het onderzoeken van het huidige gebruik van 't 
Proggiehoes. Wie gebruikt 't Proggiehoes, hoe vaak, wanneer, en met hoeveel mensen? 
De hulp van Beckumers en de verenigingen/organisaties in Beckum is daarbij erg 
belangrijk. We vragen iedereen die door onze werkgroep wordt benaderd om snelle 
medewerking, want de tijd dringt. Ook als u nu al informatie heeft die voor ons van 
belang kan zijn of als u uw hulp wilt aanbieden, vragen wij u te reageren op ons 
centrale mailadres hulp@beckum.nl. 
 

De mensen die op 9 november 2016 tijdens de speciale Dorpsraadavond over 't 
Proggiehoes hun diensten hebben aangeboden, zullen begin februari door de werkgroep 
worden benaderd om te bekijken hoe we uw hulp kunnen inzetten bij het openhouden 
van 't Proggiehoes. 
Dat zal echter niet voldoende zijn, dus we zullen verderop in dit proces ook bij anderen 

moeten aankloppen om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en zo een gezonde 
exploitatie te garanderen en sluiting te voorkomen. 
 

tel:2017-2020
mailto:hulp@beckum.nl
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De lange termijn: 
Voor de lange termijn wordt de komende maand een inventarisatie gemaakt van alle 
gemeenschapsgebouwen in de parochie Beckum. Wie gebruikt welk gebouw, hoe vaak, 
met hoeveel. Op deze manier kunnen we ook zien wat we beschikbaar hebben en wie, 
waar, wanneer en met hoeveel mensen zit. Als laatste wil de werkgroep benadrukken 
dat écht alle opties open staan en alle suggesties en hulp meer dan welkom zijn. 
Wilt u daar aan bijdragen, mail ons dan via hulp@beckum.nl of benader voorzitter 
Aaron Leferink telefonisch op 06-13519629. 
We vinden het belangrijk dat we u, onze achterban, goed op de hoogte houden. 
Daarom publiceren we op Beckum.nl het volledige overzicht van de voortgang en zullen 
we ook in de BBB blijven publiceren. 

Met vriendelijke groet, Aaron Leferink, voorzitter 
 
 

Dorpsplan+ na vier jaar beëindigd, nieuw 
Dorpsplan 2.0 gaat van start 
Toch wel apart als tegen 20.00 uur ’s avonds de kerk in Beckum aan de 
rechterkant volstroomt met meer dan 120 personen van diverse pluimage. De 
stemming was goed, ‘beste wensen’ werden hier en daar nog uitgewisseld, 
bekenden zagen elkaar weer en de koffie smaakte prima. In de kerk ja!. We 
praten over 9 januari, de formele afsluiting van het Dorpsplan+. 

 

 
Voorzitter Paul ter Bekke geeft in de kerk toelichting over het Dorpsplan+ 

Plaatselijke belangstellenden, stuurgroep- en werkgroep leden van Beckum-

Oele, dorpsraad Beckum en werkgroep Oele namen plaats in de banken. 
Alsmede gemeentelijke vertegenwoordigers en dames van het Oversticht, die 

vanuit Zwolle ondersteuning verricht hadden bij realisering van het 
Dorpsplan+. Stuurgroep voorzitter Paul ter Bekke trapte af. (Even ‘live’ zonder 

microfoon, doch dat was te optimistisch ingeschat. Maar ook mét microfoon 

was de verstaanbaarheid nadien voor sommigen niet helemaal optimaal…). 
Paul nam nog eens de agendapunten van het Dorpsplan door. En refereerde 

mailto:hulp@beckum.nl
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aan de behaalde resultaten en de gegroeide betere communicatie met de 

gemeente. Ze staan ook al beschreven in de vorige BBB met de eindbalans. 
Samengevat; kleinschalige woningbouw kreeg bij veel diepgaande discussies 

veel aandacht en blijft met stip agendapunt één in het nieuwe dorpsplan. De 

opzet voor een brede school is gerealiseerd, inrichting Beckum Noord alsmede 
bouwen van info-rustpunt op locatie Beckum Zuid is nog volop in studie maar 

kent ‘ambtelijke vertraging’, nevengebruik kerk blijft een heet hangijzer en een 
dorpswinkel bleek na onderzoek geen haalbare kaart. Door bemiddeling van de 

stuurgroep konden na vertraging ook de TVO kleedkamers worden gerealiseerd 

en inbraak/veiligheid buitengebied kreeg aandacht maar heeft (gelukkig) thans 
geen prioriteit. De zichtwal A35 in Oele gaat, ook weer na vertraging, nu dan 

binnenkort gerealiseerd worden en dumpen afval in buitengebied kende enkele 
succesvolle actiedagen met betrokkenheid van veel dorpsgenoten. Het 

gezondheidscentrum bij de Beukenhof heeft uitstekend gefunctioneerd en 
draait sinds november prima met medische voorzieningen in de pastorie 

locatie.  

Veel pluspunten dus en ook pijnpunten, want er blijft veel werk aan de winkel 
bij de gememoreerde acties die nog lopen en in het nieuwe dorpsplan volop op 

de agenda blijven staan. Alle stuurgroep en werkgroep leden van de 12 
agendapunten, alsmede de dorpsraad Beckum en werkgroep Oele worden 

gepresenteerd en onder applaus in de bloemetjes gezet. 

 
Wethouder Bruggink schetst nog eens het vele werk dat door alle betrokken 

vrijwilligers bij het Dorpsplan+ is verricht. ‘Er is samen veel gerealiseerd en 
vooruitgang geboekt; een zeer waardevol gegeven voor een leefbare 

gemeenschap. Het nieuwe dorpsplan 2017-2020 staat nu op stapel. Een nieuw 
convenant met de gemeente wordt voorbereid’. Met naast oude ook nieuwe 

agendapunten en daarbinnen is die woningbouw weer een speerpunt. De 

gemeente Hengelo heeft in haar woonvisie nu concreet de bouw van minstens 
10 nieuwe woningen in Beckum opgenomen. Dat is zeker een hele stap 

voorwaarts en steun in de rug van de nieuw gevormde werkgroep in het kader 
van Dorpsplan 2.0. Maar vooralsnog zullen nog flinke hobbels genomen 

moeten worden voordat de spade, waar dan ook, daadwerkelijk in de grond 

kan! Bovendien; voor de verdere toekomst moet een breder plan komen om de 
leefbaarheid verder te waarborgen. ‘Er zijn bij de Provincie wel potjes met geld 

aan te spreken die aangewend kunnen worden om de realisatie van zo’n 
bouwplan van 10 woningen in Beckum te vergroten. Hierin kan Lars Harms, 

onze gemeentelijke coördinator, wellicht een bemiddelende rol spelen’. De 

wethouder zegt toe, dat de gemeente waar mogelijk het nieuwe dorpsplan 2.0 
zal blijven steunen. 
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De aftredende stuurgroepsleden Beckum-Oele in de bloemen.  

Vlnr. Harry Markslag, Alwie Mulder, Jan Ottink, Eric Groothuis, Mark Wijlens, Herman 
Bunte, Janneke Leferink en Paul ter Bekke. Rob van der Keur (ziek) en Annie Bunte 

ontbreken. 
 

Johan Harink nieuwe voorzitter 
De nieuwe voorzitter van de nieuw gevormde stuurgroep Beckum-Oele wordt Johan 
Harink, de nestor met veel gemeentelijke bestuurservaring. Aftredend voorzitter Ter 

Bekke wenst hem alle succes bij de komende opdracht gedurende de komende vier 
jaar. Harink dankt aftredend voorzitter Ter Bekke voor zijn vele stimulerende werk (met 
de scheidende stuurgroep leden) en presenteert vervolgens de leden van de nieuwe 
stuurgroep. Hierin nemen zitting; Johan Harink, Marute Spel, Bonne Hijlkema, Wim 
Winters, Marco Ottink, Herman Bunte en Eddy Meijer. Oelenaren en Beckumers, die 
allen bestuurlijke ervaring in hun bagage hebben bij andere disciplines. Het nieuwe 
convenant met de gemeente voor Dorpsplan 2.0 wordt voorbereid en 12 vastgestelde 
agendapunten worden definitief uitgewerkt samen met de leden vd. onderliggende 
werkgroepen. Inderdaad, er blijft veel Werk aan de Winkel de komende vier jaar! 

Jan Ottink 
 
 
 
 
 

Het stuur wordt 
overgedragen  
op de nieuwe  
voorzitter  
Johan Harink. 
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Vandalisme in de Mariakapel 
In Onder Ons van 31 december jl. stond dat de Mariakapel van de H. Blasius 

tijdelijk gesloten was. De rede hiervoor was dat er moedwillig het één en ander 
vernield was tijdens de openstelling van de Mariakapel op donderdag 29 

december. Het slot van het hek tussen kapel en kerk was gesloopt. Hiervoor 

moet toch echt veel lompe kracht en onbenulligheid nodig zijn om dit voor 
elkaar te krijgen. Het slot is ondertussen weer gerepareerd en de Mariakapel is 

weer geopend op dinsdag, donderdag en zondag. Het zou 
mooi zijn dat diegene die dit op zijn geweten heeft niet 

alleen sterk genoeg is om het slot te slopen, maar ook 
sterk genoeg is om dit te melden bij het secretariaat of 

locatieraad van de H. Blasius. Maar het kan toch niet de 

bedoeling zijn dat er überhaupt maar iets moedwillig 
vernield wordt in Beckum? Of het nu een vuilnisbak is of 

een slot in een gewijde ruimte. Blijf van andermans 
spullen af! 

 
Wist u datjes… 

 Bij de boarding voetbaltoernooien in de Lutte heeft TVO zich prima 

geweerd. In alle leeftijdsgroepen, van F-jes tot C1 werden prijzen 
gehaald. 3e prijzen en 2e prijzen voor jo9, jo11, jo13 en jo15. Ook het 

TVO1 zaalteam viel in de prijzen na nipt verlies in finale; 2e plaats… En 

ja hoor; de F4 speelden op een toernooi in Hengevelde en… wonnen 
alles! Grote beker dus. 

 De TVO handbaldames1 verdedigden tegen Stevo hun 2e plaats, maar 

kwamen van de koude kermis thuis. De felle bezoekers troefden het 
aanvankelijk timede spelende TVO af en via een 1-6 achterstand werd 

bij 13-18 gerust. De Beckumer dames zetten een tandje bij en kwamen 

bijna langszij. Maar Stevo gaf na een spannende slotfase de winst niet 
meer uit handen 31-33. Jammer dus… Maar een week later volgde 

herstel tegen Actief Kl. Waar na een 5-9 ruststand met 15-19 werd 
gewonnen. De individuele klasse van TVO gaf tegen de taaie Drentse 

dames de doorslag… 
 TVO1 oefende bij WVV34 en bood de 3e klasser goed partij. Weliswaar 

hadden de groen-gelen – op volle oorlogssterkte – meer balbezit, maar 

een niet compleet TVO counterde venijnig. Na de 2-1 ruststand 

benutte WVV een 2e strafschop, maar na een TVO uitval (waarbij 
buitenspel werd genegeerd) was Jorn koelbloedig, 2-3. WVV benutte 

vervolgens prima slechts een van de vele scoringskansen, 2-4 doch het 
slotakkoord was weer voor Jorn, die namens TVO fraai 3-4 aantekende 

met een volley. 
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Akkefietje bij ’t Geertman… 
Kwam een meneer aangelopen, zag dat een bromscooter zomaar scheef naast 

de kantine ingang geparkeerd stond en ging naar binnen. Hij keek rond en zei 
streng; “Wie heeft hier die bromscooter zo ongeoorloofd daar neergezet?” 

Waarop de man van de kantinedienst argwanend zei: “Wie bent u dan, 

meneer?” Hij antwoordde: “Ik ben van de gemeentelijke controledienst tot 
handhaving van de parkeeregels bij sportzalen”. De kantinemedewerker bond 

in en zei: “Och, ik had haast en moest mijn scooter daar even neerzetten, sorry 
meneer, zal niet weer gebeuren”. De (zogenaamde) gemeente-meneer streek 

met zijn hand over zijn hart en zei: “Ik zal het deze keer door de vingers zien, 
maar de volgende keer volgt er een boete”. De kantinemedewerker knikte 

bedeesd en zei: “Natuurlijk meneer, zal niet meer gebeuren, wilt u een pilsje?” 
 
 

Kerstmarkt 2016 
 
De kerstmarkt was dit jaar op zaterdag 17 december en zag er anders 

uit dan voorgaande jaren. Het begon binnen bij Boenders met de 
presentatie van het boek ‘100 jaar Beckum’ en daar was ook de 

afsluiting van het feestjaar 750 jaar Beckum.  

 
Basisschool ‘de Bleek’ had in het kader van het 750 jaar Beckum samen met de 

kinderen hard gewerkt aan een kerstwandeling die voor heel Beckum was. Het 
resultaat was dan ook prachtig: opa’s, oma’s, buren, vrienden en kennissen 

liepen met grote groepen mee met de Romeinen die de weg wezen naar de 
kerstvoorstellingen. Kinderen uit groep 7 die samen met ouders en hulp van 

toneelvereniging ‘Levenslust’ hadden geoefend, speelden hun spel geweldig. 

De wandeling startte op de Kerstmarkt, bie van Ott’n stond een paard met 
echte arrenslee en vandaar uit liep je richting de eerste voorstelling onder de 

carport bij Lidy en Harry Boenders. De wandeling eindigde op de kerstmarkt bij 
de levende kerststal waar Jozef en Maria met hun kindje Jezus vergezeld 

werden door Herder Arnold, een os en een ezel. Ook stonden er springkussens 

die school geregeld had.  
Zoals u van ons gewend bent, waren er weer prachtige kerstbakjes te koop, 

gemaakt door vrijwilligers met allemaal tweedehands kerstspullen die we het 
hele jaar door inzamelen. Op de kerstmarkt kon je bij Volle Polle raden hoelang 

de baan was bij de MX Airtime, bij de Carnavalsvereniging kon je raden wie de 

prins wordt (onthulling op de Prins Bekendmakingsparty op vrijdag 27 januari 
bij Café Halfweg) en bijvoorbeeld bij de Jeugdraad kon je ideeën voor een 

leuke avond in de kerstboom hangen. 
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De Midwinterfeesten verleidde iedereen met een borrel tot de aankoop van een 

tafel voor het Tirolerfeest. Iedere vereniging die aanwezig was, heeft enorm 

zijn best gedaan. Onder toeziend oog van Toon (die met de kerstmarkt een 
andere pet op had) was er een schietbaan waar schutters gingen voor de 

meeste punten. Er was een harde strijd om de eerste plek, maar Arnold ging er 
met de 1e prijs vandoor. De Dorpsraad presenteerde de nieuwe plannen en had 

positieve teksten voor Beckum in de vorm van een kerstboom geplaatst. In de 

kerstboom kon iedereen wensen voor Beckum hangen. Onze wens als 
Kerstmarktgroep voor Beckum is de neuzen allemaal dezelfde kant op krijgen 

en gaan voor ons mooie dorp. 
 

Dat is ook het motto voor onze nieuwe organisatie. Wij willen als 
Kerstmarktgroep het stokje doorgeven aan anderen en zelf doorgaan als 

‘Beckum4All’. De kramen die gemaakt zijn door Arnold blijven in deze 
organisatie en kunnen gehuurd worden door en voor Beckum. De opbrengst 

van de kerstmarkt 2016 is gebruikt voor gemaakte onkosten en er blijft een 

buffer in het potje van ‘Beckum4All’. Wij zijn nog aan het brainstormen hoe en 
wat wij gaan doen in en voor Beckum. Misschien als aanvulling op 

verenigingen, misschien als onderdeel van Stichting Beckum, misschien weer 
een markt organiseren waarbij de opbrengst naar Beckum gaat. Ideeën zijn 

welkom en kun je bij ons kwijt, Irma ten Dam(06-38112771), Ria Asbroek (06-

22174665), Ine Wentink (06-57469335), Sonja Mulder (06-83796285). Wij 
willen alle vrijwilligers, iedereen die heeft meegedacht en geholpen, kortom: 

voor alle inbreng willen wij jullie heel hartelijk danken. Wij hopen ook 
voor Beckum4All (samen gaan voor Beckum) nog weer een beroep op jullie te 

kunnen doen. 

Groeten van de kerstgroep, Irma, Ine, Ria en Sonja 
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17 december 2016: presentatie boek over Beckum, 
een terugblik 
 

In november 2016 kondigden we aan dat het boek over Beckum 
“Honderd jaar Beckum en de Beckumers 1900-2000” op het punt 

stond om te worden uitgegeven.  
Daarmee kwam een einde aan ruim zeven jaar intensief voorbereiden en 

schrijven. Op 17 december werd het eerste exemplaar tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in het Wapen van Beckum ‘plechtig’ overhandigd aan Paul Koster, 
een van de oudste geboren en getogen Beckumers, waarna de eerste boeken 

verkocht konden worden. Om half drie die middag heette Fien Breteler, 
voorzitter van het Historisch Archief Beckum en omgeving, de genodigden 

welkom. Die waren in groten getale (circa honderd aanwezigen) komen 

opdagen en droegen bij aan de buitengewoon gezellige en feestelijke sfeer van 
die middag. In haar toespraak ging Fien in op de ontstaansgeschiedenis en de 

noodzaak van het uitgeven van het boek. Daarna nodigde zij de burgemeester 
van Hengelo, Sander Schelberg, uit het boek te overhandigen aan Paul Koster. 

Dat deed de burgemeester op zijn eigen wijze waarbij hij tevens een kleine en 
ludieke karakterschets gaf van Beckum en zijn ervaringen met dit buurtschap. 

Na de overhandiging van het boek nam Fien Breteler de microfoon weer over 

en bedankte de makers van het boek en allen die daaraan hun steentje hebben 
bijgedragen. Ze nodigde de aanwezigen uit een borreltje te drinken op een 

goede ontvangst van het boek en natuurlijk  
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een goede verkoop. Daarna werd het officiële gedeelte van de middag 

afgesloten. Na afloop van de bijeenkomst was het boek vanaf 16.00 uur te  

koop op de kerstmarkt. Daar werd druk gebruik van gemaakt, de boeken 
waren nauwelijks aan te slepen, zoveel belangstelling was er. Er waren ook 

inwoners van Beckum die een hele doos boeken kochten om aan familie 
cadeau te doen. Een makkelijk en welkom kerstcadeautje om lekker onder de 

kerstboom te lezen, alleen of met de hele familie. Want het boek is ruim 

driehonderd pagina’s lang een feest van herkenning waarin je jezelf of je 
(groot)ouders herkent op een van de vele foto’s!  

 
Op zondagochtend 18 december was ’t Proggiehoes extra geopend om verdere 

verkoop van het boek mogelijk te maken. Ook daar werd gretig gebruik van 

gemaakt, net als van de twee extra ‘koopavonden’ op 21 en 28 december. 
Vanaf 2 januari is het boek te koop elke maandagochtend, wanneer de leden 

van het Historisch Archief Beckum aan het werk zijn in ’t Proggiehoes. 
Inmiddels zijn 880 exemplaren verkocht en er is nog voldoende op voorraad: 

we hebben er 1500 laten drukken. Het boek kost € 15,- en is goed ontvangen. 

Veel lezers hebben de samenstellers hun compliment gemaakt over de inhoud 
en de uitvoering. Reacties kwamen niet alleen uit Beckum zelf maar, dankzij 

facebook en andere social media, ook uit bijvoorbeeld Canada en België. 
Eigenlijk overal vandaan waar oud Beckumers zich gevestigd hebben. 

 
 Het kan haast niet anders of in een boek als ‘Honderd jaar Beckum en de 

Beckumers 1900-2000’ zijn ook enkele foutjes geslopen. Soms staat er een 

verkeerde naam bij een foto of is een persoon als niet bekend weergegeven, 
terwijl een lezer de naam wel weet. Het Historisch Archief Beckum zou graag 

eventuele fouten van de lezers te horen krijgen, zodat de aanwezige informatie 
in het archief zelf aangevuld en verbeterd kan worden 

(sthistorischarchiefbeckum@gmail.com). Niet dat er nu direct een herdruk van 

het boek met verbeteringen op stapel staat, maar de makers van het boek 
hebben met heel veel plezier het boek samengesteld. We moeten er voorlopig 

niet aan denken om met een nieuw boek aan de slag te gaan…. 
Ria Jannink en Aukje Krommendijk 

 
Agrarische filmavond in ’t Proggiehoes 
 

Op zaterdag 4 februari, vanaf 20.30 uur vindt de jaarlijkse agrarische 

filmavond van Jeroen Wijlens weer plaats in ’t Proggiehoes. De entree is gratis, 
de consumpties voor eigen rekening. Wilt u een film vertonen, neem dan 

contact op met Jeroen Wijlens. De agrarische filmavond is overigens ook erg 

leuk en gezellig voor niet agrariërs.  

mailto:sthistorischarchiefbeckum@gmail.com
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Appen met de gemeente Hengelo 

 
Inwoners van Hengelo kunnen vanaf nu ook WhatsAppen met de 
gemeente. Het nummer is 06-46764867. Het is niet mogelijk 
om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. Het 

gemeentelijke WhatsApp-kanaal wordt binnen kantooruren beheer van 8.30-

17.00 uur. Inwoners kunnen via WhatsApp contact opnemen met de gemeente 

met allerlei vragen, zoals over afval maar ook over paspoorten, 
wegwerkzaamheden of verkeerssituaties. Medewerkers van het Klanten 

Contact Centrum (KCC) staan paraat om de vragen zo snel mogelijk te 
beantwoorden. Ze reageren binnen een uur op een bericht (tijdens 

kantooruren). Dit nummer is alleen voor WhatsApp, het algemene nummer van 

de gemeente Hengelo blijft 14074. E-mailen kan ook via 
www.hengelo.nl/reactieformulier. Burgemeester Sander Schelberg legt uit 

waarom de gemeente voor WhatsApp kiest: “Wij willen onze dienstverlening zo 
dicht mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners. 

Veel gebruiken er WhatsApp, dus het is een logische stap om dit 
communicatiekanaal als gemeente ook in te zetten.  

 

http://www.hengelo.nl/reactieformulier
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TWINTIG VOORZETTEN OP        Martin Veldhuis 
 
Martin Veldhuis is de naam, 

wonend op de ouderswoning 
van de Laan’ve aan de 

Wolfkaterweg richting Boe-
kelo. Daar waar vroeger 

onder andere de kearnemelk 

en yog-hurt ouderwets werd 
gepro-duceerd en verkocht in 

het kleinschalige 

zuivelbedrijf. Zo ongeveer. 
 
En ook daar waar zijn broers 
René, Nico, Harry en Johan op 

sportief gebied plaatselijk furore 

maakten bij TVO voetbal. Dat zich 
weer qua talent vertaald in de 

huidige voetbalgeneratie, waar 
neefjes (en een nichtje!) al 

spelen of gaan aankloppen bij de TVO hoofdselectie. Maar terug naar Martin, 

die we op de korrel nemen in deze Twintig Voorzetten. Zelf niet super 
getalenteerd in het voetbalspelletje maar Martin heeft andere gaven. Zoals 

zingen in het inmiddels regionaal bekende shantykoor Clippers Crew. Dat al op 
Sail Amsterdam enkele jaren geleden furore maakte met een tv optreden. En 

bij diverse festivals en optredens de laatste jaren in de regio op hoog niveau 

optredens verzorgd, zoals Haaksbergen, Duitsland en de 1e editie 
Blasiusfestival in Beckum 2014.  

 
Martin was de initiatiefnemer hiervan, noemde het BLASIUSFESTIVAL en zocht 

een goed team bij elkaar om dit organiseren wat nu De Stichting Blasiusfestival 
is geworden, waarvan Martin de voorzitter is. Met als hoogtepunt het 

Jubileumconcert afgelopen jaar bij 750 jaar Beckum. Met een professioneel 

orkest onder leiding van (oud-Beckumer) toporkestleider Maurice Luttikhuis en 
zanger Ernst Däniel Smid. Ook voor het Beckums lied bij dit jubileumjaar 

tekende Martin Veldhuis voor de organisatie en zong mee in het speciale 
kwartet. En om zijn aandeel in het jubileumjaar van Beckum compleet te 

maken; voor de uiterst geslaagde verlichte boerderijen- en historische 

gebouwen tocht waar hij ook het initiatief in nam. En hij had een groot aandeel 
in het succes, samen met Henny Assink. Alle reden om deze sympathieke 

betrokken Beckumer, die wars is van grootspraak en eenvoud in zijn vaandel 
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voert, aan de tand te voelen in deze Twintig Voorzetten. En…Martin 
Veldhuis stemde spontaan toe en doet zijn verhaal! 
 
Leeftijd/gezin/beroepen/hobby’s: 
52 jaar/getrouwd met Astrid en we hebben twee prachtige dochters: Anouk 
(13 jaar) en Laura (10 jaar)/magazijnmedewerker- onderhoud en decoratie bij 

Intratuin en monsternemer(melkcontrole) bij melkveehouders die lid zijn van 
C.R.V. Hobby's; muziek-Clippers Crew- fietsen-schapen verzorgen. 
 

De sportcarrière; 
TVO jeugd gevoetbald tot ongeveer mijn 15e jaar en op wat latere leeftijd bij 

de senioren, op latere leeftijd de overstap gemaakt naar volleybal. 
 

Een hoogtepunt; 
Kan ik mij zo niet herinneren maar de 3e helft was altijd wel gezellig. 
 

Het jaar 2016 was voor mij: 
Een druk en geweldig jaar met het organiseren van verschillende evenementen 
voor Beckum 750 jaar. Maar heb dit wel met veel plezier gedaan en zelf ook 

volop van genoten dankzij de stichting 750 jaar en de vele vrijwilligers. 
Daarnaast was het lustrumconcert van shantykoor Clippers crew 5 jaar super 

voor drie uitverkochte avonden in het theater. In dit lustrumconcert zat een 

kleine musical van drie minuten waar ik in meespeelde. Elke zaterdagmorgen 
extra repetitie, maar ik had dit ervoor over en was wel een mooie uitdaging 

voor mij. 
 

Hoe kwam je zo bij zingen in het shantykoor? 
Ik zag in de krant staan dat ze in Haaksbergen een shantykoor wilden 
oprichten en dat leek mij wel wat. Ik hou van allerlei soorten muziek; 

Nederlandstalig/dialect/Duits/rock- en popmuziek en dat komt ook allemaal 
voorbij in ons repertoire en dat sprak mij wel aan. Met professionele 

begeleiders die de muziekstukken zelf uitwerkten op hoog niveau. Het is 

eigenlijk geen standaard shantykoor, dat vond ik wel een belangrijk punt. Dus 
het werd gelukkig geen smartlap koor en zingen begon ik leuk te vinden, waar 

de choreografie ook heel belangrijk wordt (dus nich van dat stieve gedoo) en 
met alleen mannen. 
 

Ben je een tenor, bariton of bas zanger? 
Met de auditie was het 1e tenor maar dat was soms iets te hoog voor mij en 

nu ben ik 2e tenor met als voordeel dat je vaker de gewone melodie met soms 
een kleine afwijking van een lied kunt zingen. 
 

Hoeveel personen zingen in Clippers Crew en dus alleen mannen? 
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We zingen gemiddeld met 45 tot 50 mannen met een optreden. 
 

Zit een tournee, tv optredens en grof geld verdienen er nog in of blijft het bij 
‘een onkostenvergoeding’? 
Ik hoop dat we nog een keer een optreden krijgen bij een groot evenement op 
de dam of in een groot theater samen met het Metropool Orkest o.l.v. Maurice 

Luttikhuis en dan met een bekende artiest (Marco Borsato of Douwe Bob) waar 
ik ook een stukje solo mag meezingen. Ik heb Maurice al opnames laten horen 

van ons lustrumconcert en hij kent onze dirigent (Ard Weeink) ook wel. Dan 

blijft het denk ik bij een kop koffie en gebakje en na het concert een biertje 
met bitterballen. Dus wordt vervolgd. Maar we hebben dit jaar nog eerst een 

optreden op een cruiseschip Disney Magic in Amsterdam voor een groep 
Amerikanen. 
 
Zo’n Blasiusfestival in en rond de kerk was dat vlot geregeld of…? 
Ik had zelf nog nooit in een organisatie gezeten maar ik had wel een bepaalde 

formule in mijn hoofd hoe het eruit moest zien. En ik heb er mensen bij 
gehaald die met het organiseren van feesten veel ervaring hebben en dankzij 

hun en veel vrijwilligers is dit nu een prachtig en succesvol festival geworden. 
 

Het jubileumconcert; was het moeilijk om Ernst Daniël Smid en Maurice 
Luittikhuis te strikken? 
Er was in juni 2015 al een keer mailcontact geweest maar toen zijn we er in 

Beckum niet verder mee gekomen. De wens was toen van een aantal mensen 

dat er in Beckumer jubileum jaar 2016 een orkest o.l.v. Maurice Luttikhuis zou 
komen. Toen werd ik in september 2015 gevraagd om dit opnieuw op te 

pakken. Het ging met eerste contacten wel moeizaam maar ik probeerde wel 
contact te houden en droeg hem iedere keer andere mogelijkheden aan. Na 

een 1/2 jaar mailcontact kwam er groen licht en hij werd steeds enthousiaster. 

Er is een paar keer overleg geweest in Beckum samen met hem en volgens 
Maurice moest daar Ernst Daniel Smid bij zijn om de show compleet te maken. 

Maar toen moest alles nog geregeld worden, o.a. het koor Spirit en het 
gelegenheidskoor. Ik ben blij dat me dit gelukt is en dat een wens van een 

aantal mensen in Beckum in vervulling is gegaan. Het is een prachtig concert 
geworden en dat was mede te danken aan de stichting 750 jaar Beckum. 
 

De toestand in de wereld met alle gewelddadigheden en ellende, baart je dat 
ook zorgen? 
Vooral die IS is zo onvoorspelbaar, ondanks dat de beveiliging overal wordt 

ingezet krijgen ze toch nog de kans om een aanslag te plegen. Maar we laten 
onze vrijheid niet afpakken en genieten gewoon van het leven. Ik heb er 

vertrouwen in en waardering voor de mensen van de veiligheid -en 
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opsporingsdiensten die 24 uur per dag hun uiterste best doen om een aanslag 

te voorkomen. 
 

Als je ’s morgens wakker wordt in volgorde; eerst toiletteren, krant lezen, radio 
luisteren, hond uitlaten etc. 
Toiletteren-radio aan-ontbijten-schapen verzorgen en dan naar het werk. 
 

Ik heb de grootste waardering voor… en de meeste hekel aan…..: 
Ik heb de grootste waardering voor mensen die altijd klaar staan voor hun 

vereniging of clubgebouw en een hekel aan mensen die een ander niet in hun 
waarde laten. 
 

Social media is handig maar ‘dat digitale contact’ wakkert individualisme aan: 
Helemaal mee eens. Als ik iemand nodig heb bij het organiseren van een 

evenement of materiaal dan ga ik daar eerst persoonlijk op bezoek en om te 
overleggen. Dat vinden mensen over het algemeen prettiger en daarna is 

appen en mailen wel handig voor het organiseren. Bijvoorbeeld bij de verlichte 

boerderijroute zijn we bij alle deelnemers eerst op bezoek geweest en daarna 
was er contact via mail of app. Ik denk; door het persoonlijk benaderen van 

personen hebben er meer mensen mee gedaan maar daar gaat wel heel veel 
tijd inzitten. Dus met praten en een drankje kom je soms verder dan alleen 

digitaal contact. 
 

Hoe kijk je terug op 750 jaar Beckum in het algemeen? 
Ik vind echt dat we een fantastisch jaar hebben gehad met veel mooie 
evenementen en dat we trots mogen zijn op ons dorp, dat we dit met vele 

vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen. 
 

Jouw voorkeur; Chinese keuken, stamppot met worst, erwtensoep, potstroef of 
liflafjes (pasta etc.)? 
Doe maar stamppot met worst. 
 

Vind je het ook zo erg van het Afrikaanse vluchtelingenprobleem? 
Het is een groot probleem, maar ik denk dat ze daar ter plekke geholpen 

moeten worden om weer een toekomst op te bouwen. 
 

Beckum is een mooi dorp, maar we moeten ons hier echt druk maken om: 
Het wordt hoog tijd dat jonge stellen de kans krijgen om in Beckum te kunnen 
bouwen anders vergrijst ons dorp. En dat we als gemeenschap met de neus 

allemaal dezelfde kant uit gaan staan en niet alleen kijken wat voor jouw 

vereniging-stichting of club het beste uit komt. Dus kijken hoe we de 
leefbaarheid in Beckum op peil kunnen houden. 
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar…. omdat… : 
Warm land, even weg uit ons soms koude en natte Nederland. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat me maar lekker slapen want het is zo weer 5:30 uur. 
 

Blessuretijd; mijn laatste boodschap: 
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2017. En ik hoop dat het komende 
jaar en de komende jaren nog vele leuke evenementen plaats vinden in 

Beckum want dat maakt waar een klein dorp groot in kan zijn. Bijvoorbeeld de 
evenementen van 2016 of de Midwinterfeesten van pas geleden. 

 

Collectanten Diabetes Fonds in het zonnetje gezet 
 

Afgelopen oktober is weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het Diabetes 
Fonds. De collecte heeft het mooie bedrag van € 1029,32 opgebracht. Alle 

gulle gevers bedankt en natuurlijk de collectanten voor hun inzet! Een aantal 

collectanten collecteren al meer dan 25 jaar! Een enorme prestatie en deze 
wordt erg gewaardeerd. Onder het genot van een kopje koffie met taart 

hebben we met alle collectanten de volgende jubilarissen in het zonnetje 
gezet: Miep Leferink, Annie Vossebeld, Bets Ottink, Marian Asbroek, Annie 

Rouwenhorst en Rosalie Hilderink.  

Tevens hebben de jubilarissen een door het Diabetes  
Fonds aangeboden presentje mogen ontvangen. Beste collectanten dank jullie 

wel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra ten Dam, Elles Lelifeld 
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Beter lopen voor de rest van je leven 
Loopondersteuning voor de jeugd in Beckum 
 

TVO OMNI is in gesprek met een fysiotherapeut betreffende loop-

ondersteuning voor kinderen tot en met 16 jaar die hulp kunnen 
gebruiken bij de loopvaardigheden.  

Uit ervaring van de fysiotherapeut blijkt dat kinderen door looptrainingen beter 

en sneller leren lopen en hierdoor meer spelplezier beleven. Ouders kunnen 
hun kind opgeven waarna er een gesprek zal volgen met de fysiotherapeut en 

het kind moet een kleine test doen.  
De uitslag van deze test bepaald of de kinderen in aanmerking komen voor de 

loopondersteuning. Er zal gewerkt worden in kleine groepjes die een aantal 

keren (1 x per week een half uur) speciale looptraining krijgen waarbij 
sportplezier bovenaan staat. Bij voldoende animo zullen we hiermee vanaf 

maart 2017 starten. Voor meer informatie en opgaaf kunt u contact opnemen 
met Laura Bunte, mailadres Laura_bunte@hotmail.com en/of mobiel 

0642544150. 
 

 

OLIEBOLLENACTIE MET GLANS GESLAAGD, 
DE PARTY VERDIENDE MEER PUBLIEK 
De oliebollen party in de TVO kantine paste feitelijk naadloos aan de 

oliebollenactie die vrijdag de 30e december werd gehouden. Dat had 
de kantine-commissie goed gezien! 
 

En hoewel het best gezellig was in de stemmig 
ingerichte kantine bleef toch de belangstelling 

beneden de verwachting. Medewerkers van de 

kantinediensten bijvoorbeeld waren maar 
mondjesmaat gekomen. Maar ach, het overvolle 

feestprogramma en de familieverplichtingen van 
iedereen persoonlijk zo eind december was daar 

wellicht ook debet aan. Hoe het ook zij, in de 

entourage van rijkelijk geserveerde oliebollen, 
koffie met chocolademelk inclusief een 

glühwein-toetje (!), hapje en stemmige muziek 
en verlichting werd er veel ‘na beschouwd’. Over
  

dartprestaties van Van Gerwen, Van Barneveld 

en consorten, over de weer zeer geslaagde olie     Alfons Jannink oliebollenbakker 

bollenactie en over het jaar 2016.                 vanaf het eerste uur; al ruim 40 jaar! 

mailto:Laura_bunte@hotmail.com
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Even enkele cijfers van oliebollenactie-penningmeester Arjan Annink; bijna 

7000 bollen gebakken, bijna 6000 bollen verkocht en een opbrengst van ruim 
3200 euro voor de TVO jeugdkas! Voorwaar een knappe prestatie van het hele 

bak- en bezorgteam (inclusief voorbereiders, omni-jeugdbestuur TVO, 

jeugdleden en chauffeurs). Ik kwam Gijs te Lintelo tegen, hij regelde de 
muziek op de oliebollenparty. Hij meldde desgevraagd dat hij een studie aan 

de Saxionschool richting Weg- en Waterbouwkunde had opgepakt. Na zijn 
zware knieblessure probeert hij ook zijn voetbalcarrière te vervolgen, doch dat 

valt vooreerst tegen. ‘Ik probeer het wel maar krijg steeds een terugslag na 

een inspanning vooraf. Het kost gewoon langere tijd voordat ik echt voetbalfit 
wordt’. Gijs merkt - na een opmerking van mij - ook op, dat in het verhaal van 

de vorige BBB, (waarin zijn moeder Angeline terugblikt op het jaar 2016) een 
onvolledigheid staat. Naast broer Teun heeft hij ook een jongere zus Janne, die 

speelt met veel enthousiasme bij TVO volleybal, dat mag even gezegd worden. 
Bij dezen dus! 
                                                                                                         Jan Ottink 

 
Luk akkefietjes 
Dat oale book van en oawer Beckum hef heel wat teweage brach. 

Keal nog is ne moal, wat waar’n de leu drok met koop’n meteen 

noadat’ oet wasse geem’n, wisse joa. 
 
Joa, ’t book steet vol met foto’s oawer oons doarp in de joar’n 1900 tot 2000. 

En de hele eeuw wöt beschreem’n; van ne büürtschoppe met ne haandvol 
boerderiej’n en zaandweang’n tot ‘t dörpke wat’ noe is. En de leu wilt weet’n 

dat wilt ze. Want zee heur’n, dat de grootvaa- en moo ok op ’t portret ston. Bie 
’t heu’j binhaal’n en roggemei’jn en bie dee klassefoto oet de veartig vieftiger 

joar’n. En wat dachie van dee sportelftal’n; de keals met ne pette op en bokse 

tot wiet oawer de knee en vrouwleu met ’n kleed of pekske an. Merakels wat 
was dat ton ’n mooi gezichte. En dan dee foto’s van vergadering’n met 

karkmeesters, bestuurders en maiskernpioniers. Keals met ne sigare in de lippe 
en ’n börrelke op toafel. Oh ja, d’r wön ok klaagt deur ’n pa leu; Goh, van onze 

femilie stoat de mees’n wal op ne foto mer ikke geels nig. Joa dat krie’j d’r met 

al weenig veur de gemeenschap hebt edaone. Ach joa, dee leu bunt luk 
aamguunstig, hebt gewoon pech ehad… 
 
Nee, al met al is honderd joar bedrievigheed in Beckum mooi en nostalgisch 
beschreem in woard veural in beeld. Noaberschop, het hele karkgebeur’n, de 

jeugd in ontwikkeling, de schoole, de oorloong’n, akkefietjes oawer de 
iesbaane, dee stoere schaatsers en wat al nig mear. Ik heur’n pas nog bie de 

visboer op de markt in Beckum eene zeng’n: “ Ik heb ’t book al wa twee kear 

deurbladert en foto’s kek’n. Noe mo’k nog eff’n leas’n wat er ommoal bie 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 1, 2017 

pagina 22 

schreem’ is”. Po joa, eas dach ik ok, ’t lik wa ’n poeziealbum met al dee foto’s. 

Mer kiek, dat is’t um noe net; de leu bunt er gek op, plaatjes kiek’n van 
vrooger, want aaltied bunt er wa persoon’n herkenbaar oet oene femilie. Dat 

van vrooger, dat oolderwetse, dát wilt de leu zeen… Nostalgie dus, dat oale 

koester’n. Nig dat aln’s vrooger better was, mer ’t was veural aans en dat wi’w 
wierzeen op pepier. Noe, dit book hef dee mèènselijke behoefte onumstotelijk 

bewees’n, dat hef’t. Oh ja, nog völle heil en zeeng’n… 
HekselmesienHarry 

 

 
TVO voetvolleytoernooi; deze balvirtuozen wonnen de finale.  

V.l.n.r.: Rien, Jasper, Cyriel en Marc. 

 

De toestand in de kerk anno 2017 
Er is in Nederland genoegzaam al breed en veel over geschreven, uitmondend 

in ‘de heisa in Saasveld’. De algehele terugloop van het kerkbezoek zal er 
wellicht door worden versneld. Een treurige gang van zaken dus, in de hand 

gewerkt door de halsstarrige, materiële houding van hogerhand. Met gemis 

van iedere vorm van inlevingsvermogen. Mag dat zo gezegd worden? Jazeker 
mag dat! En veel kundige mensen gingen al voor om gefundeerd die mening 

publiekelijk te verkondigen! 
In Beckum kenden we afgelopen jaar een aantal prachtige vieringen, 

avondwakes en concerten in de Blasiuskerk. Vrijwel ‘volle bak’, sfeervol en 

waardig. Zo ook de Nachtmis van 24 december. Weliswaar al om 18 uur 
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gehouden, maar aldus ook prima geschikt voor kinderen. Bij die bijeenkomsten 

besef je als bezoeker, van welk geloof dan ook, dat de kerk een uiterst 
waardevolle accommodatie is voor de gemeenschap. Daar moet je trots op zijn 

en dus zuinig op zijn. Deze aanmoediging zal ongetwijfeld hier en daar 

schouderophalend worden afgedaan. En met name jongeren zullen snel 
ontwijkend overgaan tot de orde van de dag en zich veilig(er) voelen in de 

oppervlakkigheid van de huidige tijd… 
Nu aan het begin van het jaar net weer 

de Kerkbijdrage gevraagd wordt, zouden 

sommigen dorpsgenoten door alle actuele 
negatieve berichten extra aanleiding 

kunnen zien om zo’n bijdrage niet te doneren. En dat is nu eeuwig zonde. 
Zoals gesteld; alles staat onder (financiële) druk en het behoud van een kerk in 

iedere gemeenschap stevig ter discussie. Maar mag ik een beroep doen op uw 
solidariteits- en samenhorigheidsgevoel? Onze kerk is (veel) meer dan een 

stenen gebouw. Het is een uiterst waardevolle accommodatie, waarin diensten, 

bijeenkomsten en concerten plaats vinden. Je bent er trots, je voelt je 
verbonden als dorpsgenoot, je beseft er - op die geijkte momenten - de 

geestelijke waarde van het leven. En mocht je de doctrine van die oude 
‘onbeweeglijke’ geestelijke voorschriften daarbinnen te knellend vinden, leg je 

die in jouw beleving gerust opzij. Door een goede donatie voor de Kerkbijdrage 

ondersteun je niet alleen het streven voor kerkbehoud in Beckum, maar toon je 
daadwerkelijk dat dit behoud je wat waard is. Het is dan een steun in de rug 

voor alle vrijwilligers, die zich ondanks alle tegenwind blijven inzetten om die 
diensten, vieringen etc. te organiseren. 

Jan Ottink 

ZIJLIJN        Beloftes 
 

Terwijl ik van beneden het geklop en geboor hoor dat gepaard gaat met de 
verbouwing van de voormalige dokterspost denk ik nog even aan de lichte 

hoop die enkelen koesterden toen dat pand begin november vrijkwam. Nu zou 

het de gemeenschapsruimte kunnen worden voor ons, de bewoners. Dat had 
Welbions ons toch beloofd? Tja, begin 2000 groeiden de bomen tot in de 

hemel. Inderdaad, een gezamenlijke ruimte, inspraak bij de inrichting en wat 
dies meer zij. Toen de bouw in 2011 begon lag er een kant-en-klaar plan en 

dat was het. Nu lijkt het een grote klaagzang maar dat is het niet. Als ik voor 

mezelf spreek en vast wel meerdere met mij, ben ik blij met mijn appartement. 
Alleen die ontmoetingsruimte, hè. We gunnen de nieuwe huurders het 

appartement en zijn blij met hun komst. Maar in de nabije toekomst komt er 
wel weer wat vrij dus krijgt Welbions van ons een herkansing? Het nieuwe 

jaar! In de buurt en in de familie kring hebben elkaar het beste toegewenst. 

Ook voor u allen een gezond en gelukkig 2017. Rie Menkehorst. 
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BBBtje                                                                Oproep 
Sinds 23 december is onze kat Jaap 

vermist. Jaap is een ongecastreerde 
kater van anderhalf jaar oud. Zijn 
vacht is voornamelijk rood, voorpoten, 
achterpoten en borst zijn wit. Ook zijn 
kop heeft veel wit, met rode oren en 
een rood 'drankneusje'. Het is een 
sociale kat en normaal gesproken niet 
mensenschuw. 
Heeft iemand Jaap in of rond Beckum 
gezien? Wij horen het graag!      

Ineke (06 44 372 478) Anne (06 29 375 832) 

  
 

Opinie…. Watistwat 
 

Terrassenbeleid. Het hoofdpijndossier dat al jarenlang als een 
tijdbom boven de Hengelose politiek hangt. Een heet hangijzer 
mag je het ook noemen.  
 

Met als zwaartepunten de locaties bij De Appel en Twee Wezen contra 
Strawinsky en Blauwe Engel vice versa. En wat daarachter als horeca met 

terrassen ligt. De politiek heeft al jaren getracht er orde in te scheppen. 

Rechtvaardigheid te betrachten. Maar als een hete aardappel werd - bij iedere 
dreigende frictie – een voorgenomen eindbesluit uitgesteld. ‘Broodroof, het 

failliet van de binnenstad, geen inspraak’ waren  de grote woorden die een 
besluit deden gijzelen. Elke keer weer. Terwijl het principebesluit tot minder in 

2013 al genomen is. Maar een aantrekkelijk (groter overdekt) terras is goud 
geld. Maar formeel weet ook die horecaondernemer, dat die stiekeme 

terrassen uitbreiding niet strookt een eerder genomen en breed gedragen 

beleidsbeslissing. Krokodillentranen dus. Nu heeft dan de wethouder de kat de 
bel aangebonden en wil die reductie van de horecaterrassen daadwerkelijk 

doorvoeren. Benieuwd of hij zijn rug recht kan houden, want de hausse aan 
hernieuwde bezwaren maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Wellicht 

dat gezond verstand gaat zegevieren. Dat de partijen weer met elkaar gaan 

praten, dat water bij de wijn gedaan wordt en dat een acceptabele inkrimping 
alsnog gerealiseerd kan worden. Dat zou alvast een mooi voornemen voor 

2017 kunnen zijn. Maar ja…. 
 

De actualiteit leert, dat na een discussieprogramma twee weken geleden bij de 

rtv zender Hengeloos Peil toch een opening lijkt te ontstaan. Bij monde van 
burgemeester Schelberg werd geopperd dat per horecazaak onderzocht kan 
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worden of maatwerk kan worden toegepast. (Interessant is ook, dat ‘onze’ 

journalist van BBB tot eind 2016(!) Esther Rouwenhorst de pittige discussie 
leidde met Tubantia journalist Gerard Smink. Maar dat  even terzijde). 

‘Gewoon weer met alle betrokken partijen in gesprek komen’, was de 

aanmoedigende tendens bij de meeste panelleden en gastsprekers namens de 
horeca. Klinkt positief natuurlijk en de hevigste opwinding mag daarmee even 

geluwd zijn. Maar voor ieder individueel geval een aanvaardbare ‘maatwerk-
oplossing’ uit de puzzel te voorschijn toveren is op voorhand een helse klus… 

 

Ook ten zuiden van Beckum is het hommeles. Concreter gesteld, in 
Haaksbergen is men al jaren in rep en roer over ‘het gat in de markt’. 

Verschillende belanghebbende (politieke) partijen lanceerden plannen. Maar 
links- en rechtsom werden die bekritiseerd dan wel van tafel geveegd. Nu is 

dan de kogel door de kerk, de gemeenteraad heeft via een collegevoorstel 
ingestemd met het plan van een projectontwikkelaar. ‘Er is gekeken naar de 

ruimtelijke en financiële toets, de uitvoerbaarheid en haalbaarheid’. Maar ze 

zijn er nog niet klaar mee, verzekerde de oppositie. ‘Die hebben nog ijzers in 
het vuur’. Botsende meningen dus, want; ‘ze zeggen dat dit het beste is voor 

Haaksbergen, maar dat is helemaal niet zo’. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd! 
                                                                                        BBB redactie 
 

 
PERSOONLIJK 
Op 13 december vorig jaar kwam het droevige bericht dat Tonny Pot na een 

langdurige ziekte was overleden. Hij mocht slechts 74 jaar oud worden. Tonny 
heeft in het verleden bij TVO gevoetbald en mede aan de wieg gestaan van de 

Dorpsraad Beckum.  
 

Ook werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van André 

Westendorp op 24 december. Midden in het leven werd een tropische ziekte 
hem fataal op 53 jarige leeftijd. André heeft in zijn jeugd bij TVO gevoetbald 

en was later een van de initiatiefnemers van de Kauwgumbalrally in Beckum. 
De families wordt veel sterkte toegewenst na dit verlies. 

                                                                                          BBB redactie 
 
 
De ScanCoverytrial kende weer een succesvolle tocht van 7000 kilometer 
door Scandinavië. Onder de deelnemers Louis Ezendam, die zondag 15 januari 

met alle tochtgenoten in optocht finishte bij het Wapen van Beckum. Voor het 
goede doel reden ze voor de Nije stichting en brachten  maar liefst 30.000 

euro bijeen. De Nije stichting biedt activiteiten en zorg aan voor mensen die 

met kanker te maken krijgen.  
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Time after time en Tiroler Fest 
 

Midwinterfeesten, de zoveelste krachttoer binnen enkele maanden in 
Beckum, georganiseerd door talloze vrijwilligers.  
 

Het kostte extra veel werk om de grote tent uit te bouwen met een overdekt 

garderobe, snacks- en toiletdeel. Dat ook nog een goed verwarmd moest zijn. 
Maar de Zomerfeestorganisatie, versterkt met de ervaren ploeg die zondags 

het Tiroler Fest voor hun rekening nam, hadden de zaken perfect voor elkaar.  
 

Dit jaar was gekozen voor twee evenementen achter elkaar; zaterdagsavond 

Time after Time met 3 nationaal populaire DJ’s Eric de Zwart, Gerard Ekdom 
en Rob Toonen. En zondagmiddag een Tirolerfest met (gereserveerde en 

uitverkochte!) lange tafels en banken, bierpullen, dirnl’s en Tiroler kostuums.  
De tent was zaterdag behoorlijk bezet met meer dan 1200 feestgangers. De 

DJ’s draaiden prachtige opzwepende muziekshows met professionele 

lichteffecten. De jeugdige liefhebbers gingen behoorlijk uit hun dak. 
Zondag dan de premiere van eenTiroler fest in een prima ambiance. 

De stemming zat er meteen goed in; honderden verklede Tiroler liefhebbers 
begonnen al snel met een polonaise, verjaardagen van oa. Marco, Ben en Leon 

werden geproclameerd! Winnende verklede groepen waren; groep Stefan de 

Wit, groep Harie Boenders en winnaar groep Huub Vossebeld (jazekers…!) 
 

Paul ter Bekke (disco),Palemiger Spatzen en Dieter Koblenz (nee, geen 
Hrubesch!!) zorgden voor optimale feestsfeer en de pullen werden door 

lieftallige Tiroler (TVO schonen) rijkelijk geserveerd. Het was voor menigeen 
gaandeweg afzien, maar het werd een dijk van een feest! ‘Gegarandeerd voor 

herhaling vatbaar’, was unaniem de mening! 

En ’s anderdaags in de vrieskou stonden ze er weer. Tientallen vrijwilligers 
hielpen bij de afbraak - en opruimwerkzaamheden. Vaklui en glazentellers, 

vegers, wasopruimdames en deskundige banieroprollers vd tent… Sommigen 
met een zeare kop en een beetje brak, maar ze waren er… KLASSE!! 

                                                                                        De glazenteller… 
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Foto overzicht vh Tirolerfeest; boven de handbaldames TVO, net terug na een 

overwinning! Midden de winnende verklede groep en onder Dieter Koblenz met zijn 
opzwepende feestmuziek repertoire 
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Cadeau Werkgroep Oele  
 

Het is alweer een tijdje geleden, 
maar via deze weg willen wij Oele 

nogmaals hartelijk danken voor dit 
super mooie cadeau! Het is begin 

november op een mooi plekje 

komen te hangen in ’t Proggiehoes, 
naast de ingang (opgehangen door 

Clemens ter Bekke van de 
Werkgroep Oele). Wij hopen op 

een goede en lange samenwerking 

tussen Beckum en Oele, zoals deze 
nu ook zeer prettig is. Dank Oele! 

Dorpsraad/inwoners Beckum 
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H. Blasius Beckum weekendvieringen 

JANUARI 

Zaterdag 28 januari 18.30 uur Woord- en Communieviering, T. ter Avest 
     Spirit 
FEBRUARI 
Zondag 5 februari 09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 11 februari 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher 
     Dames- en Herenkoor 
Zondag 19 februari 09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 25 februari 18.30 uur Woord- en Communieviering, T. ter Avest 
     Dames- en Herenkoor 
MAART 

Zondag 5 maart  09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 11 maart 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher 
     Dames- en Herenkoor 
Zondag 19 maart  09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 25 maart 18.30 uur Woord- en Communieviering, T. ter Avest 
     Dames- en Herenkoor 
 

Datumbank 
27 jan.  Prins Bekendmakings-party, C.V. De Beckummer Ossens 
  1 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  4 febr.  Agrarische Filmavond in ’t Proggiehoes (Films van Jeroen Wijlens) 
  7 febr.  Ouderensoos 
15 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 febr.  Jaarvergadering OVBO en bedrijfsbezoek Auto Asbroek. Aanv.20 uur  
18 febr.  Oud papier 
22 febr.   Vrouw Actief; creatieve avond 
25 febr.  Kaartmarathon TVO 
28 febr.  TVO Tennis: jaarvergadering 
  1 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 maart  Ouderensoos 

15 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 t/m 19 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej  
  toch uutvreten’ 
18 maart Oud papier 
24 t/m 26 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej  
  toch uutvreten’ 
26 maart TVO Tennis: heropening tennisbanen 
29 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  4 april  Ouderensoos 
7 t/m 9 apr. TVO Jeugdkamp 
11 april  Vrouw Actief: bouwstenen voor Gambia 

15 april  Oud papier 
26 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
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17 mei  Vrouw Actief: wandeling door de wijk Roombeek in Enschede 
20 mei  TVO Beachsoccertoernooi 
20 mei  Oud papier 
  2 t/m 5 juni Pinksterfeesten Beckum 
14 juni  Vrouw Actief: fietstocht 
14 t/m 16 juni Eindkamp groep 8 
17 juni  Oud papier 
18 juli  Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur 
25 juni  Jeugdraad evenement 
************************************************************************************************* 

Vakanties basisschool De Bleek  
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2017 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2017 

Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2017 
********************************************************************* 

 
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 Zonnebloem  “Er kan zoveel meer dan je denkt”  
Wij wensen u allen een goed en vooral gezond 2017. 
Ook dit jaar zullen onze vrijwilligers weer klaar staan en activiteiten organiseren voor de 
doelgroep en onze gasten in Beckum. Activiteiten die voor 2017 al op de agenda staan 

zijn: de ontmoetingsdag, Zonnebloemloterij, Boottocht (30 mei 2017 Twentekanaal), 
Zonnedag, Ziekendag, Zon in de schoorsteen. 
Vindt U het leuk om er 1 op 1  op uit te gaan met een vrijwilliger, laat het ons weten, 
dan organiseren wij het samen met u. 
Zonnebloem nieuws leest u maandelijks  in de BBB. 
                                                                                                Annet Hofstede 
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ONZE NIEUWE WIJKAGENT! 
 

Ik ben Willeke ten Bloemendal, 46 jaar alleenstaand en geen kinderen. 
Een echte windbuul, geboren en 

getogen in Hengelo waar ik nu 
nog steeds woon. 
Ik ben full time werkzaam bij 
de politie, daarnaast doe ik een 
beetje aan sport en ben vooral 
een Bourgondiër. Koken is mijn 
hobby en daarbij hoort een 
goed glas wijn. 

Ik ben altijd werkzaam geweest 
in de zorg tot ik in 2004 de 
overstap maakte naar de 
politie. Ondertussen had ik 
ervaring opgedaan in Almelo en 
ben ik een half jaar op 
politievredesmissie geweest 
naar Afrika, Zuid Soedan. 

Ik heb gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om miv 1 januari 2017 wijkagent te worden. Ik kreeg de wijk havengebied 
Hengelo zuid.. Andre Schutten heeft de wijk Groot Driene in Hengelo. Qua geografische 
ligging is de huidige verdeling logischer. 

Ik verheug me op een samenwerking met de inwoners van Beckum en Oele. Ik ben 
echt geen supermens en zal zeker uw hulp kunnen gebruiken. Het is mij al duidelijk dat 
Beckum en Oele een grote saamhorigheid heeft en waar het prettig wonen is. Het is 
dan ook mijn streven om in dit gebied gekend te worden en de gang naar de politie 
laagdrempelig te maken. Daarnaast mag u mij ook benaderen over onveilige (verkeer) 
situaties of andere perikelen. Ik probeer u dan zo goed mogelijk voort te helpen. 

 

Nader aan de tand gevoeld door de BBB redactie! 
 

 Er zijn landelijk zorgen geuit over crimineel gedrag van relschoppers bij 
optreden/hulpverlening van politie/ambulance mdw’s, hoe sta jij daar 
tegenover? 
Het is helaas een feit aan het worden dat hulpverleners beperkt worden in het 
uitvoeren van hun taak. Ik vind dit een zeer kwalijke zaak. Ook al heb je een 
rancune met een overheidsinstantie laat daar dan een ander niet de dupe van 
worden. Het is mij opgevallen dat de overheid dit al wel oppakt door 
reclamespotjes uit te zenden waarin duidelijk wordt aangegeven dat 
hulpverleners hun werk moeten kunnen uitvoeren. Ook ik verleen assistentie 
aan de ambulance collega’s. Gelukkig heb ik het zelf nog niet meegemaakt dat 
mensen op afstand gehouden moesten worden zodat de arts zijn werk kon 
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doen maar collega’s van mij al wel. Deze situatie ontstond door een hele grote 
lading emotie waar op dat moment geen gehoor aan kon worden gegeven. 
Omdat mijn collega’s en het ambulance personeel dit direct door hadden kon 
men de situatie onder controle houden. En  de relschoppers bij een ME 
optreden zijn er altijd al geweest en zullen ook blijven. Gelukkig is hiervoor nu 
het snelrecht op van toepassing. De relschoppers worden aangehouden en 
direct voor de rechtbank gebracht. 
 

 Ook dat veel (kleinere) aangiftes schijnbaar niet eens behandeld worden, 
werpt een negatief beeld op de politie: 
Klopt. De politie heeft als taak een onderzoek in te stellen en met goed gevolg 
een verdachte aan te houden. Toch gebeurt het veel dat er aangifte wordt 
gedaan waarbij geen onderzoeksmogelijkheden zijn. Hierbij valt te denken aan 
zeer ruime tijdszetting (3 maanden geleden is er een fiets uit onze schuur 
weggenomen), geen getuigen, geen camera’s in de omgeving, geen 
serienummers van gestolen goederen, vage omschrijvingen. Om een schade te 
verhalen bij de verzekering heeft men een aangifte nodig. Zodra een aangifte 
wordt opgenomen waar onvoldoende of geen opsporingsindicatie in zit wordt 
deze niet in behandeling genomen. De aangever wordt hiervan op de hoogte 
gebracht.  
 

 In Beckum-Oele is mn. het blijven fietsen vanaf Hengelo op het linker fietspad 
langs de Haaksb.straat een doorn in het oog van velen. Ga je bij constatering 
dit stevig(er) aanpakken? 
Ik had al iets gehoord over dit probleem. Omdat het een onveilige 
verkeerssituatie oproept schat ik het op dit moment in om het bij onze 
verkeersspecialist neer te leggen. De verkeerspecialist zal dan de situatie gaan 
bekijken en deze bespreken met de gemeente. De gemeente zal met een 
langdurige oplossing moeten komen voor dit probleem. De snelste oplossing is 
natuurlijk dat ik daar bekeuringen zal gaan schrijven, alleen is dan de situatie 
voor een korte termijn opgelost. Maar, voordat ik hier iets in ga betekenen zal 
ik eerst zelf de proef op de som moeten nemen en dat stuk gaan fietsen.  
 

 Jouw aanstelling als wijkagent hier is dat voor bepaalde tijd? 
Een wijkagent zit in ieder geval 5 jaar op een wijk. Van de wijkagent wordt na 
5 jaar verwacht om een andere wijk te gaan vertegenwoordigen. Naast het 
wijkagentschap ga ik ook op politievredesmissies. Dat houdt in dat ik voor een 
half jaar of 1 jaar naar het buitenland ga om daar politietrainingen te geven. 
Momenteel sta ik wel op de lijst om uitgezonden te worden. Ik weet niet 
wanneer, hoelang en waarheen. Ik heb bij onze leiding aangegeven dat ik dan 
graag zie dat mijn plek wordt ingevuld als leerwerkplek. Zo krijgt een 
hoofdagent een kans om door te groeien naar brigadier. Zodra ik terug ben zal 
ik mijn positie als wijkagent weer gaan vervullen. 
 

 Zou je in de nabije toekomst in Beckum willen wonen? 
Dit is een leuke vraag. Tja, ik ben absoluut niet gebonden aan Hengelo. 
Ondanks dat ik er mijn hele leven al woon. Waarom ik nooit naar een andere 
plaats ben verhuisd is denk ik in te vullen als makkelijk. Ik weet niet of ik ooit 
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zal verkassen naar een andere plaats. Als ik het noodzakelijk zou vinden om in 
Beckum te gaan wonen dan is dat geen probleem. (Ik hoop dat het geen 
probleem is dat ik niet in Beckum woon : )  

 
Time after time toetje… 
 

Hieronder een indruk van dit zaterdagfeest met top dj’s Eric de Zwart en 

Gerard Ekdom gebroederlijk samen achter de mengtafels… 
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Konden we nog net meepakken! Overzicht vh geslaagde volleytoernooi in ’t Geertman 
zondag jl. Veel strijd en plezier nadien in de kantine bij de 3e helft. (Meer foto’s op de 

TVO volley facebook site) 
 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
Pastorie H. Blasius “Op uw gezondheid” 

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

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

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
Prikpost Medlon en trombosedienst 

dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 
Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen 

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

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

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

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

 

MAANDAGMORGEN GENOTEERD,,, 

Vorige week werden alle grijze otto’s ingenomen door de gemeente. Restafval moet nu 
in ondergrondse containers gedeponeerd worden. Dat is best wennen, met name voor 

Beckumers  in het buitengebied!!! 
 

 

mailto:info@taiyin.nl
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Deze  maand … in één volzin 
In weerwil van de nobele en vredige gedachten, uitgesproken tijdens de feestdagen 

eind december is de wereld nog steeds in rep en roer, wat heet, Oost en West beloeren 
elkaar in hevige mate en spreken dat stevig verwijtend uit in de wereldpers, waar ook 
de roekeloze gladiator Trump trouwens extra debet aan is, maar in ons landje kan men 
er met het oog op de komende verkiezingen ook wat van, want de discussies; wie met 
wie en wie niet met wie – als een kwartetspel – is inmiddels ook dagelijkse kost in de 
media, hetgeen onverlet laat, dat de sneeuw als welkome manna over onze contreien is 
neergedaald alsof het jubeljaar 750 jaar Beckum daarmee symbolisch is toegedekt… 
 

Winter in optima 
forma! 
 

Deze fraaie sneeuwpop van 
Wel 2  ½ meter hoogte 

was/is weken- 
lang te zien als attractie aan 

de Wolfkaterweg.  
Sten en Finn Tijhuis  

waren de bouwers en 
stuurden de foto op verzoek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de valreep samengevat nog een reactie van Theo Pot, een van de initiatief--
nemers van het Tiroler Fest vorige week. “Tijdens de opbouw van de tent veel extra 
werk door de sneeuw, maar ’s zaterdags rond 19 uur was de tent gereed (en lekker 
warm)! Zondagmorgen vanaf 9 uur samen de tent herbouwen voor Tiroler feest. Dat 
werd vanaf het begin een prachtig festijn met optimale stemming. Veel mensen waren 
enthousiast, is dus voor herhaling vatbaar! Sommigen wilden al voor komend jaar een 
tafel reserveren” !!! 

 


