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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: 074-3676430; @. 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 nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 

Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  074-3676435; @. janottink@home.nl 

Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 074-3676430 

Telefoon BBB-kamer  074-3676100 
 

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 VERSCHIJNT HET 1E HALFJAAR 2018 OP; 
24 JANUARI – 28 FEBRUARI, 28 MAART – 25 APRIL – 30 MEI – 27 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 
 

 
 

40……………………………………02 
 
Het is wennen, dat winterweer, maar heeft ook zijn charme. Muts of pet op, 
handschoenen aan en warm gekleed. En voor de liefhebbers; de schaatsen 
kunnen worden ondergebonden. De Olympische Winterspelen zijn voorbij met 
een fraaie Nerdelandse score van 20 medailles, de verkiezingen komen eraan 
en in Beckum kloppen we op de deur van de gemeentepolitiek, want ’het is 2 
voor 12’! U leest alles hierover in deze BBB. Dat verder weer met 40 pagina’s 
nieuws rijkelijk is gevuld! 
 
Kortom BECKUM BETER BEKEKEN BOEIT altijd… 
 
laatste week nieuws 

 TVO heeft de overeenkomst met trainer Alex Molenveld van de A 
Junioren (JO19) voor komend seizoen verlengd. Succes 
toegewenst…  

 Door het winterweer werd ook afgelopen weekend geen 
competitie voetbal gespeeld. TVO1 oefende bij en tegen Delden; 
koud, nuttig en doelpuntrijk met een 3-4 score en goals van Maik, 
Aaron en Colin 2x…  
    

 De vastenactie komt eraan voor weer een goed doel en in deze 
BBB zijn daartoe vastenzakjes gevoegd… 

  

 Acties 1; compostactie TVO jeugd, 3 maart, vanaf 9 uur komen ze 
langs met tractor en wagen… 
 

 Acties 2; landelijke opschoondag op 24 maart, 
  Doe mee voor een schoner milieu!... 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 MAART 
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WAT U LEEST IN DEZE FEBRUARI BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Dorpsplan, de stand van zaken 
Actie 2 voor 12 in Beckum, uitslag enquete en utnodiging 
Gemeenschapsgebouwen van Beckum, visie over toekomst 
Streektaal symposium over dialect 
Pitamientjes, Luuk aan het woord  
Comeback Jorn van Laar 
PyeongChang of Lettele, column 
Zonnebloem met activiteiten 
Ait vedan toneel in de Hoeve 
Luk akkefietjes dialect column 
Kaartmarathon, de uitslagen 
Dodenherdenking 26 april 
Poasveur Hoonhook 
Zijlijn, over het dagelijkse leven  
Jeugdraad timmert aan de weg 
Historie BBB, de 1e jaargang 1979, deel 2 
Wist u datjes, sportakkefietjes 
Vastenactie voor goed doel 
Raadsverkiezingen 21 maart 
Bernadette in de politiek, steunbetuiging 
Concert momentum 
Wat is’t wat, satire 
Landelijke opschoondag  24 maart as. 
De Bleek timmert aan de weg; voorleesdag en streetsoccer 
H. Blasius Beckum weekend vieringen 
Datumbank 
Carnaval Beckumer Ossens, een fotoreportage 
Open dagen Historisch Archief Beckum geslaagd 
OVBO jaarvergadering met gevarieerd programma 
Gezondheidscentrum spreekuren 
Twentstheater met Stork’Nus revue 
Levenslust zorgt weer voor humor van de bovenste plank 
Bernadette; samen sterk, lijst 3 op nummer 7 
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Dorpsplan 2017-2020, Stuurgroep en Werkgroepen 

DE STAND VAN ZAKEN info uit de gemaakte notulen 
 

Op 31 januari 2018 werden in ’t Proggiehoes door de stuurgroep en 

de werkgroepen alle agendapunten en de status daarvan besproken.  

 
Eerst werden in het stuurgroep-overleg een aantal algemene punten 

doorgenomen voor nog beter functioneren in de communicatie tussen alle 
partijen. Daartoe zal gestimuleerd worden, om tijdig alle werkgroepsleden te 

informeren over relevante nieuwsfeiten, terwijl ook die leden direct bij het 
stuurgroep-overleg worden uitgenodigd. Vanuit TVO lopen twee lijnen richting 

gemeente Hengelo; direct vanuit de vereniging en via de werkgroep sport. 

Beter en effectiever zal zijn om alle sportonderwerpen via één lijn te laten 
lopen. Na aftrek van de reserveringen is nog ruim € 8.000 in kas. 
 
Lijst werkgroepen met verantwoordelijk stuurgroepslid: 

- Woningbouw  Herman Bunte 

- Entree Beckum  Eddie Meijer 

- Sport   Marco Ottink 

- Wegen   Bonne Hijlkema 

- TBG   Herman Bunte/Eddie Meijer 

- Haaksbergerstraat Johan Harink 

- Afval   Marute Spel 

- Fietsen   Marute Spel 

- Zichtwal  Johan Harink 
 
Stand van zaken werkgroepen 
Woningbouw 
Blij met de voortgang die geboekt is. Overeenkomst met Kroon is getekend. 
Globale totaalplanning opgesteld. In 2020 worden de eerste nieuwe woningen 
bewoond! 21 feb. overleg met gemeente. Er komt een specifieke website over 

de woningbouw: adres hiervan moet gecommuniceerd worden in BBB, Oeler 

Nieuws en Beckum.nl. De behoefte aan woningbouw, niet alleen starters maar 
ook 55+, gaat opnieuw in kaart gebracht worden. De eerder geïdentificeerde 

locaties worden getoetst aan haalbaarheid en wenselijkheid. 
 
Entree Beckum 
De leden van de werkgroep hebben een cursus “burgerinitiatief” gevolgd. Er 
lijken mogelijkheden om de entree te realiseren zonder persoonlijke 

aansprakelijkheid. De werkgroep wil ook de borden “Welkom in Beckum” 
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vernieuwen. Ook “Levenslust” wil hier aan meewerken. De werkgroep kan 

helaas geen concrete uitspraak doen wanneer zij verdere stappen kunnen 
maken. De donatie van de ondernemersvereniging van € 7.500 voor de entree 

is ingetrokken. Dit geld zal elders besteed worden. De werkgroep beraadt zich 

op het inroepen van verdere (professionele) hulp en zal inventariseren hoe 
dergelijke initiatieven elders gerealiseerd zijn. Tom Jannink zal ook gevraagd 

worden mee te denken. 
 

Sport 
Het algemene beeld is dat er veel gebeurt. 16 februari is er een volgend intern 

overleg. Behalve kunstgras voor TVO heeft ook de breedtesport zeer de 

aandacht van de werkgroep. Er lopen twee lijnen van TVO richting de 
gemeente: direct en via de werkgroep sport. Het is belangrijk om één gezicht 

naar de gemeente te hebben! 
 

Optimalisatie buitenwegen 
Er is initieel contact geweest met de gemeente, geen verder nieuws. 
 

Toekomst Beckumse gemeenschapsgebouwen 
Er is € 3.000 subsidie ontvangen. Tom Jannink zal ook gevraagd worden mee 

te denken. Er is op 23 januari een overleg met de gemeente geweest over de 
rol Geertman, Proggiehoes, schoolgebouw en kerkgebouw. De Oelerschool is 

hier ook genoemd, maar speelt geen verdere rol in deze discussie. 
 

Haaksbergerstraat etc 
Er zijn drie gesprekken gepland voor zomer 2018. Het eerste gesprek is 

geweest met de wijkagent. De Haaksbergerstraat is wel erg druk maar niet erg 

gevaarlijk. Er is een keer gecontroleerd op fietsverkeer richting Beckum op de 
verkeerde weghelft. In 2023 is er groot onderhoud gepland: eventuele 

aanpassingen kunnen dan worden meegenomen. De verkeersdeskundige van 
de Gemeente Hengelo (dhr Unniken) is langdurig ziek; hij wordt tijdelijk 

vervangen door Paul Leemker. Dit duurt tot ca. half april. De doorgang door 

Beckum zou getransfereerd kunnen worden naar een plein zoals in 
Hengevelde. Dit werkt snelheidsverlagend en vergroot de aantrekkelijkheid. Dit 

is echter zeer afhankelijk van de verkeersaantallen, en de invloed die de 
nieuwe N18 daarop gaat hebben. Er volgt een nulmeting. 
 
Afval 
Op 24 maart is er de nationale opruimdag, dit wordt in de middag 

georganiseerd. Info volgt via BBB, Oeler Nieuws en beckum.nl. 
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Fietspaden 
Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente, Twickel en 
Rijkswaterstaat mbt. de fietsverbinding Vöckersweg – Vikkerhoeksweg. Hier 

zijn diverse ideeën uit ontstaan en de werkgroep kan hier mee verder. 
 

Zichtwal 
Aanleg fase 1 vordert goed. Zodra fase 2 begint moet goed gelet worden op 
eventuele overlast/onveiligheid. 
 

Glasvezel 
Loopt goed. 2e helft 2018 is dit aangelegd. 
 

15 maart politieke markt in Proggiehoes te Beckum. 

 
 
Is het 5 voor 12 in Beckum?  
Zegt u het maar… 
 

En dat heeft u gedaan door de vragenlijst van de Dorpsraad Beckum in te 
vullen. Dank daarvoor. Wij hebben 15% van de vragenlijsten ingevuld retour 

ontvangen, waarbij opvalt dat vooral mensen tussen de 25-55 jaar de enquête 
hebben ingevuld. Iedereen heeft een duidelijke mening over leefbaarheid en 

ondanks het leeftijdsverschil is er eigenlijk niet zoveel verschil in de 

opvattingen, maar wel een aantal verrassende uitkomsten.  
 

De hoofdpunten 
Natuurlijk vinden we woningbouw heel belangrijk want dat is nodig voor de 

vitaliteit van ons dorp. Maar we vinden het ook belangrijk dat er een 
basisschool in ons dorp blijft en dat er basis zorgvoorzieningen zijn, zoals de 

dokter en de fysiotherapeut. De entree van ons dorp, vooral aan de kant van 

Hengelo, is ons een doorn in het oog. Kings Wok oogt onverzorgd en dat komt 
de uitstraling van Beckum niet ten goede. We willen een aantrekkelijke 

leefgemeenschap zijn die vooral rust, ruimte en natuur te bieden heeft. 
Beckum ligt verrassend centraal en dichtbij de belangrijke uitvalswegen en 

grote steden. Dat vinden we erg handig en benoemen het als pluspunten van 

ons dorp. In Beckum kennen we elkaar en dat voelt veilig en vertrouwd. We 
hebben een levendig verenigingsleven en een eigen gemeenschapshuis. Wij 

zijn trots dat het goed lukt om ’t Proggiehoes in eigen beheer te runnen. Dit 
past bij het goede gemeenschapsgevoel. Bewoners zijn er trots op dat we met 

elkaar altijd veel weten te bereiken. Samen de schouders eronder zetten om 

het voor Beckum mogelijk te maken. We wonen en leven hier met plezier! 
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Kritisch… 
Uiteraard zijn er ook kritische noten. Waarom duurt het zo lang met die 

woningbouw? Waarom moeten we als Beckumers alles zelf regelen? Waarom is 

er geen gemeentelijk plan waarin ook Beckum nadrukkelijk is opgenomen? 
Waarom is het aan de Beckumers om hier als vrijwilliger in op te treden 

(Dorpsplan)? De Beckumer bewoner heeft het gevoel dat ze niet belangrijk zijn 
voor de gemeente Hengelo. In Hengelo volgen ontwikkelingen elkaar in rap 

tempo op terwijl wij hier in Beckum moeite moeten doen voor elke kleine stap. 

Dat is frustrerend, te meer omdat Beckumers er absoluut de schouders onder 
willen zetten om de leefbaarheid te verbeteren. 
 

Out of the box 

Een grote supermarkt aan de doorgaande weg, dat zou een aanzuigende 
werking kunnen hebben. Er komen dagelijks zoveel mensen door Beckum. Hoe 

handig is het dat er niet meer omgereden hoeft te worden voor de 

boodschappen maar er gewoon gestopt kan worden tijdens de reis van werk 
naar huis. In veel andere gemeenschappen worden ook juist buiten de steden 

grote shops neergezet.  
Beckum heeft voor een dorp van haar formaat veel ondernemers. Zorg voor 

een goed ondernemersklimaat met een goede bereikbaarheid en met snel 
internet, zodat er nog meer ondernemers willen wonen en werken in Beckum. 

Want in Beckum is volop ruimte om te wonen en te werken op hetzelfde adres.  

Maak een mooie motorcrossbaan. Dat is mooi voor de eigen bevolking en 
misschien kunnen er dan wel wedstrijden georganiseerd worden. We wonen in 

een prachtige natuur, dat zouden we moeten promoten. Toerisme in onze 
eigen gemeenschap. Het is hier zo mooi! 

Denk ook eens aan de beeldvorming van ons dorp. Beckum moet op de kaart 

gezet worden als een gemeenschap die veel te bieden heeft. Het is hier 
prachtig wonen en ook nog eens een perfecte uitvalsbasis. Het kleinschalige is 

juist de charme en die moeten we koesteren. 
 

Dorpsvisie 
De Dorpsraad Beckum gaat de resultaten van het onderzoek terugkoppelen 

aan de gemeente. Het Dorpsplan, uw mening en inzichten op de leefbaarheid 

in Beckum gaan we verwoorden in de Dorpsvisie voor nu en de toekomst. We 
houden u op de hoogte! 

                                     Gaatske Colijn-Cupido voorzitter Dorpsraad Beckum 
 

N.B. Noteer vast in uw agenda…. 
Politiek Forum Leefbaar Beckum & Oele 
Donderdag 15 maart 2018 20.00 uurt Proggiehoes Beckum. 

Bent u erbij om mee te discussiëren? 
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Woar woch wiej nog op? 
 
Zo is het maar net. In de stijlvolle locatie de Beunder van het Wapen 

van Beckum werd gefilosofeerd over de Twentse sproake in de 
breedste zin van het woord. Vele honderden belangstellenden uit de 

hele regio waren aangeschoven bij het forum. 
 
De start van de Twente Akademie moet de basis zijn om de Twentse taal 

levend te houden en te stimuleren. Maar ook om verbindingen te leggen met 
andere streken in Noord en Zuid Nederland alsmede het Nedersaksische gebied 

in Duitsland dat cultureel en qua taal veel overeenkomsten heeft met Twente. 

Een breed forum was daartoe uitgenodigd in Beckum. Dit allemaal op initiatief 
van vooral Annie Schreijer, lid van het Europees parlement voor de EVP fractie. 

Dat de EVP van Annie de hoofdsponsor was, bleek wel uit de vele flyers en 
ander informatiemateriaal in de zaal. Terwijl ook de hapjes en drankjes nadien 

door die EVP waren gesponsord. Als ‘tegenprestatie’ werd de bezoekers wel 

gevraagd om een petitie te tekenen. ‘Tot een Europees burgerinitiatief om een 
miljoen handtekeningen te verzamelen voor culturele en taalkundige 

verscheidenheid in Europa’. Zo, die zit. Heel jammer was dat nou net Annie 
Schreijer te elfder ure moest afzeggen voor deze avond vanwege een stevige 

griep. Dat deed bij deze sribent spontaan de vraag postvatten; ligt zij nu onder 

de wol in Hengevelde of in Brussel….? 
Presentator Bert Groothengel, voorzitter van de stichting Twentaal, leidde de 

avond met verve. Diverse sprekers die hun sporen hebben verdiend op het 
gebied van besturen, cultuur, geschiedenis en streektalen gaven hun visie. Ook 

onze nationale trots, cabaretier en woordkunstenaar Herman Finkers deed een 
humoristische duit in het zakje. De streektaalpromotor memoreerde onder 

andere dat het Twentse dialect en het Engels qua uitspraak veel 

overeenkomsten hebben. De uitdrukking ‘pepper and salt’ kent bijvoorbeeld in 
beide talen dezelfde uitspraak… En ook; dit forum kö’j in’t Twents geneuglijk 

‘ne club keender dee’t met meka an’t dissel bunt’ neum’n. 
 
‘Mooi, da’j d’r bunt’, was de passende openingszin van de culturele meeting. En 

‘de Verkloaring van Beckum 2018’ werd aan het eind ludiek als startmoment 
van de Twentse Akademie benoemd. Een vloed aan meningen, aanbevelingen, 

suggesties, verwachtingen en prognoses konden worden genoteerd door de 

sprekers, forumleden en opmerkingen uit de zaal. ‘De politiek staat positief 
tegenover de plannen, maar…’, ‘dialect moeten we trotser op zijn’, ‘in de media 

komt het Twents er nog steeds bekaaid af’, ‘meer zendtijd op tv om de 
streektaal te stimuleren’, ‘meer samenwerking met het Nedersaksische 

taalgebied in Duitsland’, ‘Als Twente Akademie moeten we meer body krijgen 

en ook; vrijwilligers zijn welkom’, ‘met onze kinderen spreken we thuis alleen 
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ABN we doen het hoofdzakelijk in dialect, ‘op openbare gelegenheden schijnt 

het spreken in Twents dialect nog steeds niet serieus genomen te worden’. 

 

 
Veel publiek bij Wapen van Beckum bij symposium over Twents dialect en streektaal in het 

algemeen 

 
Kortom nog veel werk aan de winkel voor de Twentse Akademie, waar 

gestreefd wordt naar; wees trots op onze Twentse taal en spreek dat uit. Een 
uniforme mening was tenslotte, om vooral op de basisscholen meer gepaste 

aandacht voor de streektalen te geven. Opdat de jeugd van tegenwoordig dit 
kan doorgeven aan een volgende generatie!  

Het slotwoord van Martin Ter Denge met zijn streven om voor alle dialecten 

een uniforme schrijfstijl (Nye Skryvwyse) vast te leggen, resulteerde in 
gefronste wenkbrauwen. Uit de getoonde voorbeelden lijkt het nog een hele 

klus te worden om alle soorten dialect in één werk- en leesbare schrijfvorm te 
gieten. 
 

Alles overziende: Veel goede bedoelingen werden uitgesproken door 
gemotiveerde mensen in dit symposium om de streektaal te promoten. Maar er 

blijft nog veel werk aan de winkel… 
Jan Ottink 

 
Ingezonden tekst 
 

POEP 

Het is ons de laatste tijd opgevallen, dat langs de Rotersweg, 
Kerkveldervoetpad en in de tunnel uitwerpselen van dieren liggen. Zou 

eenieder zijn eigen poep in de vuilnisbakken willen deponeren? 
                                                                                     Bij voorbaat dank. 
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PITAMIENTJES, de jeugd aan het woord!  

In deze BBB Luuk Havekes aan het woord. Onder het genot van een 

beker chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Lees hieronder de 
derde aflevering van Pitamientjes. Luuk staat op de foto op zijn 

favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.  
 

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep: 

Luuk Havekes – 11 jaar – groep 8. 
 

Hoe ga jij meestal naar school?  
Vaak ga ik met de fiets naar school. Wanneer ik ergens naar toe moet of als 

het slecht weer is (heeeel soms) ga ik met de auto. Mama brengt mij dan. 
 

Wat is je favoriete vak op school en waarom? 
Gym, je beweegt dan veel en dat is lekker na een dag hard werken in de klas.  

 

Heb je ook een vak waarvan je zegt dat moeten ze meteen afschaffen?  
Rekenen niet want dat is belangrijk. VERKEER, is gewoon saai. Ik ken de 

regels, ik fiets. Dus ik snap het wel.  
 

Doe je aan sport?  
Ja, ik voetbal bij TVO in de D1, mijn positie is spits. Heel soms ook midveld. 

 

Wat is jouw talent als spits?  
Diep lopen.... en dat is dat je goed 

kunt timen om op het juiste voor de 
verdediger te komen om de bal aan 

te nemen van een middenvelder 

(bijvoorbeeld Jelte). De pass moet 
dan goed zijn. Minimaal 5 meter 

voor je spelen is lekker want dan 
neem je de bal makkelijk mee en 

kun je scoren. Afgelopen zaterdag 
tegen VV Haaksbergen heb ik zo 2x 

gescoord.  
 

Zou je wel een andere sport willen 
doen?  
Nee. Ik heb even gedacht om op 

handbal te gaan. Dat is best een 
lastige sport. Ik ga weleens mee naar m’n zus kijken. Pfieuw knap hoor. En als 

ik op handbal zou gaan. word ik keeper.  
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Wat zijn je favoriete hobby’s?  
Pleurbal is een hobby van mij. Moet je maar eens googelen wat dat is. En 
grasmaaien vind ik erg leuk om te doen. Vooral het geluid van de 

benzinemaaier is GE WEL DIG! 

 
Minder snoep en meer fruit, wat vind jij? 
De laatste tijd eet ik meer fruit en dat is eigenlijk best wel lekker. Appel, 
sinaasappel en banaan zijn favoriet. Kerssnoep is lekker. En eigenlijk vind ik 

chips het allerlekkerst. De blauwe Doritos en Buggles.  

 
Hebben jullie huisdieren?  
Mijn zus heeft een konijn. Met de familie samen hebben wij een zwarte 
labrador. De hond heet Mayka, een echte knuffelhond. Erg lief en als je ‘m 

roept, komt ie bij je. Als papa op de grond ligt, komt Mayka aanlopen en gaat 
ie er lekker bij liggen. Mayka luistert goed. 

 

Je hebt 1 zus, Sanne zij is 13 jaar. Dan heb je nog pap en mam. Leeftijd zetten 
we er maar niet in. Wat doe je het liefst met het gezin? 
Op vakantie gaan. Duitsland ofzo. Met de auto. Ik hoef niet zo heel lang in de 
auto te zitten. Vorig jaar was de leukste vakantie in Duitsland. Er waren hoge 

bergen. Wij hebben een paar dagen gewandeld. En we hebben toen een paar 

dagen een golfkar gehuurd. Best moeilijk hoor in een golfkar rijden.  
                                                   Dank je wel, Luuk, voor dit leuke gesprek! 
 
 

Bingomiddag Zonnebloem 
 

Waar:  ‘t Proggiehoes 
Wanneer:  vrijdagmiddag 16 maart van 14.30-17.00 
uur 
Opgave: Mariet Eijsink (074-3676498)  

of Marian Jannink (074-3676372) 

 
 

Met de Zonnebloem naar Intratuin 
 

De Zonnebloem organiseert op woensdagmorgen 28 maart een uitje naar 
Intratuin Enschede. Gasten worden opgehaald en thuis gebracht. Kosten zijn 

€5, inclusief vervoer, koffie en wat lekkers. Gasten die dit leuk vinden, kunnen 
zich opgeven bij Mariet Eijsink (074-3676498) of Marian Jannink (074-

3676372) 
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Zonnebloem Regio Zonnehof – Boottocht  
 

Op donderdag 24 mei 2018 gaat de boot weer een dag varen met de gasten 
van Regio Zonnehof. Vertrek in de haven van Goor om 9.30 uur en aankomst 

ongeveer om 16.30 uur. Naast een mooie vaartocht zal er voor hapjes, 

drankjes, koffie/thee en een warme maaltijd worden gezorgd. De vrijwilligers 
van De Zonnebloem verzorgen graag voor u dit dagje uit. Geef u snel op bij Els 

Harink (074-3676571) of bij één van de vrijwilligers van De Zonnebloem. 
 

 

PyeongChang of Lettele, verschil moet er zijn…  
 

Carlijn Achtereekte uit Lettele, dat klinkt voor een buitenlander net zoals 
PyeongChang voor een Nederlander. Inderdaad een beetje abakadabra. Maar 

we hebben het over de Olympische Winterspelen in Korea. Waar Carlijn de 

gedoodverfde favoriet Ireen Wüst aftroefde met goud op de 3000 meter. Dat is 
het mooie van sport; een gewone Hollandse meid treedt plotsklaps uit de 

schaduw van het favorietenrijtje en stijgt boven zichzelf uit met die winnende 
tijd. Een veelbelovende start van de Spelen, die toch al een prachtige 

openingsceremonie in een goed geoliede organisatie kenden. En de 
Nederlandse oogst was de eerste dagen veelbelovend. Carlijn, Ireen, Kjeld, 

Sven en Jorien al goud! 

Over Korea gesproken; sport verbroederd (zo lang als het misschien duurt!). 
Want waar enkele weken geleden nog hel en verdoemenis werd uitgestrooid 

door de VS versus Noord-Korea en andersom, werden de laatste weken 
warempel zoete broodjes gebakken. Noord- en Zuid Korea kwamen met flinke 

stappen tot elkaar, de ploegen werden deels samengevoegd en kwamen als 

één ploeg bij de openingsceremonie opdraven. De zuster van Kim Jong-un, de 
Noord-Koreaanse machthebber, schudde handen met de Zuid Koreaanse 

notabelen en al die vriendelijkheid, het leek allemaal oprecht voor de argeloze 
toeschouwers. Of nu de betrekkingen verder genormaliseerd worden op allerlei 

niveaus valt te betwijfelen na jarenlang alle diepe meningsverschillen, 
oorlogstaal en hardnekkigheid. Maar na vier dagen Olympische Winterspelen is 

de politieke lucht (voorlopig) opgeklaard in de Koreaanse contreien… Ik hoop, 

dat dat dit positieve signaal ook aan het eind van de Spelen bewaarheid blijft. 
En om maar eens een (schier onmogelijke) vergelijking te maken, schiet me in 

alle fantasie het volgende te binnen… Als ze daar in Korea nou net als in 
Beckum-Oele een soort Dorpsplan zouden fabriceren, is er al veel gewonnen. 

Met elkaar om tafel, begrip voor alle standpunten, wederzijds respect, geven 

en nemen…. Maar ach, neem me niet kwalijk. De fantasie speelt me parten! 
     Column van Knitto 
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Comeback Jorn van Laar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedenkwaardig; Jorn van Laar wordt door trainer Danny Ottink ingebracht en staat op 

het punt van een comeback in TVO1 na zo’n 2 jaar blessureleed. Het was bij de 
wedstrijd BSC/Unisson – TVO, eindstand 0-2!! 

 
Zijlijn…. Ergernissen 
 

Vorige week had ik de rollator volgeladen met vuilnis voor de ondergrondse 

container op het kerkplein. En zeker niet voor de eerste keer zat die nog vol 
met afval van iemand anders. Ik denk dat sommige mensen de handel te zacht 

overhalen. Voor mij was het dus dubbel betalen! Een andere erfenis zijn de 

kikkervisjes die zich in meerdere appartementen van de "Beukenhof" 
ophouden. Het zijn net zwarte draadjes van een halve tot een centimeter lang. 

Als je ze wilt oppakken zijn ze razendsnel weg. Meerderen van ons hebben 
lokdoosjes geplaatst en zo wordt de overlast wel minder. Men zegt dat het 

ongemak nog van de bouw komt en dat alleen grondig uitspuiten zou helpen. 

We zouden "Welbions" kunnen voorstellen ons een weekend elders onder te 
brengen. Wie weet! Een heel leuke dag had ik vorige week zaterdag. 

Marathonkaarten van 10-20 uur samen met 52 andere deelnemers. Alles 
perfect verzorgd en georganiseerd. Complimenten! 
                                                                                         Rie Menkehorst                    
 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 2, 2018 

pagina 15 

 
 

 
 

2018 staat bij toneelvereniging Ait Vedan uit St. Isidorushoeve in het teken van 
haar 35-jarige bestaan. Begin maart wordt de sportzaal in het 

gemeenschapshuis ’t Meuken in St. Isidorushoeve weer omgebouwd tot een 

“theaterzaal”. Op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 maart wordt haar 
35ste uitvoering op de planken gebracht. Dit jaar wordt het blijspel gespeeld: 

“’t Is Bingo op de camping”, geschreven door Evelien Evers. 
 

Korte inhoud van het stuk: 
Jos gaat tegen wil en dank mee naar de camping. Hij vindt het geen kamperen 

maar kramperen. Dat laat hij dan ook goed merken. Hij moppert op alles en 

iedereen. Het is hem helemaal niets waard, hij had liever in een hotel gezeten. 
Als hij dan ook nog geconfronteerd wordt met ‘buren’ waar hij liever niets mee 

te maken wil hebben, zijn voor Jos de rapen gaar en wil hij liever naar huis. 
Toch haalt zijn vrouw Ina hem over te blijven, maar of dat nu de juiste 

beslissing is…?! Zo komt er tijdens de vakantie plots visite bij Jos en Ina, want 

Janneke en Harry komen even ‘gezellig’ langs. 
 
Kaarten kunt u bestellen via www.ait-vedan.nl of telefonisch vanaf dinsdag 20 
februari, dagelijks na 13:00 uur, bij: Fam. Temmink tel. 074-3575460. 
De entreeprijs is € 9,00 en voor de 65-plussers € 8,00. Dit is inclusief 1 kop 
koffie of thee voor de voorstelling. Voor de mensen van 12 t/m 17 jaar geldt 
voor de donderdagavond een tarief van € 5,00. De prijzen zijn exclusief online 
reserveringskosten. Op de avond van de opvoering zijn de kaarten vanaf 19:00 
uur af te halen in de kantine van ’t Meuken, Beckummerweg 11, St. 
Isidorushoeve.  
De zaal is open om 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. 

 
Wist u datjes…. 

 De TVO handbaldames1 zetten de goede reeks voort met een zege op 

het stevig spelende Hurry Up. Na de 13-12 ruststand nam TVO meer 
afstand met snel en variabel spel en het duel eindigde bij een 29-21 

stand…Maar bij Stevo maakten de dames een pas op de plaats. Na een 

evenwichtige 1e helft, 13-13, zetten de Stevo dames een tandje bij om 
met 29-25 de winst te pakken, jammer dus.. 

 TVO1 voetbal speelde thuis tegen Emos, dat de eerste competitiefase 

indruk maakte. Maar ‘er zat zand in de motor’ van de favoriete 
Enschedeërs. Na een prima 1e helft; 5 goals, 3-2 stand, (Jorn, Aaron 

http://www.ait-vedan.nl/
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en Rinze scoorden namens TVO) was de 2e helft van minder niveau. 

Emos kreeg betere kansen, maar de kostbare winstpunten bleven in 
Beckum!! 

 Een week later bij BSC/Unisson werden opnieuw goede zaken gedaan. 

Na de 0-1 door Thijn groeide TVO in de wedstrijd en bleef een 

onneembare veste. Vooral door gewonnen (kop)duels en degelijk 
keeperswerk. Jorn van Laar maakte z’n rentree met speelminuten. In 

blessuretijd besliste Rinze met een koele intikker het duel, 0-2 winst… 
 Het was weer bingo voor de handbaldames1 tegen RSC. Na een 

voortvarende start van TVO kwam RSC dichtbij, maar na de hervatting 

stelde TVO resoluut orde op zaken. Resulterend in een prima 22-18 

overwinning. 
 TVO 1 voetbal ging vol goede moed naar medekoloper GFC; het zou 

doorgaan. Echter, de arbiter oordeelde; het veld is deels 

onbespeelbaar, afgelast dus te elfder ure… shit, balen, enzovoort.. 

 
P o a s v e u r  B e c k u m 
 

De strenge winter is al bijna weer voorbij dus we gaan weer met 
rasse schreden richting Pasen. Tijd dus om ons op te maken voor het 

jaarlijkse traditionele “poasveur”, wederom op het hoge stuk land op 
’n Es van Harry Scholten. 

 

Mocht u hout willen komen brengen dan kan dit op zaterdag 24 maart van 
10:00 t/m 16:00 uur. Als u op een ander tijdstip hout wilt komen brengen 

dan kunt u daarvoor contact opnemen met Jan Wijlens (06-55800313) 
b.g.g. (06-55077217). Zaterdag 30 maart kan er géén hout meer 

gebracht worden. We willen nogmaals benadrukken dat het gaat om 
snoeihout. Dus geen andere rotzooi!! En het feit dat het hek op slot zit, is dat 

nog geen reden om het snoeihout maar ergens in de buurt te deponeren… 

 
Ook dit jaar mogen de kinderen (in het bijzijn van een ouder), met een door 

hun zelfgemaakte fakkel het paasvuur helpen aansteken. Dit zal gebeuren op 
1ee paasdag  zo rond ’n tweeduuster. Dit alles kunt u gaan aanschouwen 

onder het genot van een drankje en een warm hapje die op het terrein 

verkrijgbaar zijn met de welbekende Hoonhook muntjes. Voor de kinderen is er 
een gratis broodje knakworst. Hiervoor krijgen ze een bonnetje op school. 

 
In ieder geval tot ziens op 1e paasdag 
 

Het Hoonhook-bestuur 
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...Opdat we niet vergeten... 
 

Samen even stilstaan, samen even herdenken… Hierbij 
nodigen wij u uit om donderdagavond 26 april 2018 
de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van 
oorlogen en geweld bij te wonen, die gehouden wordt 
bij het herdenkingsmonument van de Indiëgangers op 
de begraafplaats in Beckum.  
 

We vertrekken om 19.00 uur, samen met de kinderen 
van groep 8 van basisschool “de Bleek”, vanaf de 
parkeerplaats bij de school. U kunt zich hierbij 
aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het monument op de 
begraafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode roos (zonder verpakking) 
meebrengen en deze plaatsen bij het monument. Na afloop drinken we bij de 
school een kop koffie. Ook hier bent u van harte uitgenodigd. Wij hopen u ook 
dit jaar weer te begroeten. 

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking 

. 

Beckumer gemeenschapsgebouwen voor 
de nabije toekomst 
“Velen denken mee over de toekomst van de 
gemeenschapsgebouwen van Beckum” 
Op een aantal avonden wil de werkgroep TGB, die onder de Dorpsplan 2017-
2020 in het leven is geroepen, onze eigen burgers en andere belanghebbenden 

in het proces betrekken en van gedachten wisselen. 

Op woensdag 24 januari werd de eerste meedenkbijeenkomst gehouden voor 

alle inwoners van Beckum, Oele en Stepelo. Doel was na te denken over de 
langere termijn en hoe onze gemeenschap zich ontwikkelt of zich wil 

ontwikkelen, zodat de leefbaarheid en vitaliteit behouden blijven: welke 
functies hebben we dan in Beckum nodig? In een volle zaal werd allereerst 

geluisterd naar Paul ter Bekke, die de aftrap deed. Daarna kwamen Tom 

Jannink aan het woord die de aanleiding en het planproces uitlegde en ook is 
ingegaan over hoe het nu gaat met de vier gebouwen; ’t Proggiehoes, Kerk, 

Spelzaal ‘t Geertman en basisschool de Bleek.Het vijfde gebouw in onze 
parochie, De Schole in Oele, is vitaal en bedient Oele nu en in de toekomst al 

op een goede wijze. 

Richard ter Avest vertelde over toekomstige ontwikkelingen en wat de 

kwaliteiten zijn om in dorpen als Beckum te blijven of komen wonen. 
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In de sessie daarna hebben 4 groepen zich gebogen over de vraagzijde: welk 

dorp willen we over 15 jaar zijn? Aan welke functies en voorzieningen is dan 
behoefte? En een derde vraag: welke functies zijn te combineren in een 

accommodatie? 

Er kwamen talrijke ideeën naar voren en het blijkt dat Beckum al heel veel 
voorzieningen heeft. De functies werden ingedeeld in: zorg, sport, cultuur, 

horeca, onderwijs en overige functies. Ook kwamen nog niet bestaande 
activiteiten of ontmoetingsplekken naar voren. 

Als slotvraag is gesproken over het sentiment rond de verschillende gebouwen. 

Daarbij is ingezoomd op het Proggiehoes en de kerk. Er is gevraagd naar zowel 
de functie van het gebouw als naar het gebouw an sich. Iedereen was hierin 

erg eensgezind. Het proggiehoes hoeft niet per se als dorpshuis in gebruik te 
blijven. Deze functie mag ook elders worden ondergebracht. Wel stelt de 

meerderheid het op prijs, wanneer bij eventuele herontwikkeling de huidige 
vorm en uitstraling behouden blijft. Ieder was het erover eens dat de kerk als 

gebouw behouden moet worden voor Beckum. Dat mag eventueel met een 

verbrede functie. Mooi zou zijn wanneer hierin ruimte blijft voor bezinning. 

Uit de zaal kwamen positieve reacties, men vond het een waardevolle avond 
en dat de neuzen één kant op wijzen: een prima resultaat! De werkgroep gaat 

nu met de resultaten aan de slag en zullen ook de aanbodzijde (de stenen, de 
gebouwen) inventariseren en analyseren. 

Het aantal jongeren op deze avond was beperkt. Jammer, aangezien zij de 
toekomst zijn. Er wordt alsnog een afspraak gemaakt om hun ideeën te horen. 

We danken iedereen voor het meedenken en willen onze resultaten op 

een tweede bijeenkomst op woensdag 12 juni 2018 met de 
dorpsgemeenschap delen. 

 

Goede belangstelling bij de vergadering over gemeenschapsgebouwen (foto: Paul ter Bekke) 

http://www.beckum.nl/evenementen/toekomst-beckumer-gemeenschapsgebouwen-2/
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Jeugdraad Beckum organiseert…. 
DARTS x CAKES! 

Na het daverende succes 
van vorig jaar organiseren 

wij ook dit jaar weer een 

dartavond voor de jeugd in 
combinatie met een 

culinaire activiteit! Op 
vrijdagavond 9 maart is 
het tijd voor DARTS x 

CAKES in ‘t Proggiehoes! In 
samenwerking met Dartclub 

Beckum Anti Roos wordt er 
voor de jongens (en 

fanatieke meiden) een 

dartwedstrijd gehouden en 
in de andere zaal gaan we onder leiding van de Twentse Koekebakker dit jaar 

taarten decoreren. Er vallen bij beide activiteiten mooie prijzen te winnen! 
Deelname kost €3. Check onze Facebookpagina voor meer info en het 

aanmeldformulier. 
 

Afgelopen jaren heeft ons team nogal wat veranderingen ondergaan, dus 

graag stellen wij aan u voor de Jeugdraad Beckum! 
 

 
v.l.n.r. Roos Meulenkamp, Fleur Lansink Rotgerink, Joris Vossebeld, Guido Morsink, 

Rinze Mulder, Teun te Lintelo, Anouk Mulder, Sjoerd Pelle en Loes Bolks 
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BECKUM BETER BEKEKEN 1E JAARGANG 1979 

Terugblik in de geschiedenis 
 

Het is voor veel lezers van BBB interessant om zo nu en dan in de historie van 

dit maandblad te duiken. Vooral nu de 40e jaargang is gestart. Even 

terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag. Welke belangrijke 
zaken speelden toen en welke akkefietjes werden er uitgehaald? In de 

november BBB van 2017 werd al de eerste BBB uitgave van januari 1979 onder 
de loep genomen en belangwekkende zaken op een rij gezet.  

De redactie is voornemens om in deze 40e jaargang verder alle BBB’s van 1979 

te belichten op hoofdpunten van de inhoud. Dat zal ongetwijfeld weer 
interessante historische feiten boven water brengen. In deze BBB worden de 

BBB’s van februari en maart 1979 doorgespit. 

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen! 
 

Februari 1979 
Gunstige reacties op de 1e BBB uitgave in januari van onder andere de 
KVO, Levenslust en individuele lezers. Bowlingavond van de KVO en ABTB 

een succes. 80 personen namen deel. De heer Lansink opende de feestavond, 
er werden koppels gevormd en de volgende winnaars kwamen uit de bus. De 

heer Schoolkate en Rikie Extercate wonnen de poedelprijs. Verdere prijzen 

waren voor Truus Westendorp en Jan Koenderink, Rikie Westendorp en Jan 
Jannink sr, Minie Molenkamp en Gerard Vossebeld, Greta Veldhuis en Hennie 

Asbroek, Mariet Koenderink en Bernard Westendorp. 
 
Gerda Pot van Levenslust; ‘Madame de boerin’ was uitgebreid aan het 

woord over toneelzaken en roemde de prima samenwerking van de 
toneelgroep. Ze woonde toen nog in Zenderen, maar voelde zich thuis bij het 

Beckumer culturele- en sportgebeuren. 
 
De Beckumer Ossens stonden in beeld met prins Gemini, adjudant (Clemens 

Pot en Herman Dijkstra) en oud-prinsen. Het 2e lustrum van de Ossens werd 
door Clemens gememoreerd in een verhaal, opgetekend in de Fnuuspot bar, 

onderdeel van Annink-Pot in die jaren. 
 
De TVO handbaldames 1 zitten in de lift. Na de promotie afgelopen 

seizoen naar de 1e klasse was handhaving het doel voor deze jaargang. Echter, 

begin maart staat TVO fier aan kop met 1 punt voorsprong op WHC. In deze 
BBB een foto van het succesvolle team onder leiding van trainer Pepers. Op de 

rand van een kampioenschap!! 
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Een puzzel en hersengymnastiek voor de liefhebbers mocht ook niet 

ontbreken. Evenals een uitgebreid verslag van de wintertraining voor de 
voetbal A en B jeugd van Richard ter Avest.  

Volop activiteiten van de KWJ en het Jongerenkoor, waarbij Anny Ottink 

nieuwe leden oproept. ‘We draaien al jaren met plezier, maar hebben 
aanvulling nodig van enkele enthousiastelingen’. 
 

Maart 1979 
Deze maand was het overlijden van pastoor Geertman belangrijk 

nieuws voor de hele Beckumer samenleving. Een royale In Memoriam 

schetste het unieke karakter van deze bescheiden pastoor. Geliefd bij de 
mensen, bemiddelaar op de achtergrond, iemand accepteren deed hij altijd, 

kwetsen nooit. Zijn belangstelling ging niet alleen uit naar de individuele mens, 
maar ook naar de bredere organisaties in het dorp. De sport droeg hij een 

bijzonder warm hart toe. Treffend voorbeeld is het fraaie sportcomplex De 

Kruudnhof. Waarin de sportzaal - thans in aanbouw - onderdeel van is! Al 
begin zeventiger jaren bracht het kerk-sporthalplan van pastoor Geertman veel 

tongen in beweging. Maar dat was voor de kerkelijke elite een brug te ver… 
Veel te vroeg na een slopend ziekbed is ons pastoor Geertman in maart 1979 

ontvallen. (Gelukkig werd deze minzame voorganger blijvend herdacht door 

aan de sportzaal later de naam ’t Geertman te verbinden, red. BBB). 
 
De TVO handbaldames 1 werden dan kampioen met in de gelederen; T. 

Waanders, E. Wijlens, A. Scholten, W. Oosterwijk, T. Meijerink, G. Pepers, J. 
Mentink, M. Wielens, W. Scharenborg, C. Scholten, H. Wielens, S. Ottink, W. 

Jannink . Maar ook de junioren A plus aspiranten 1 behaalden de titel. 
Uitgebreide verslagen van deze kampioenen stonden in de maart BBB, 

geschreven door onder meer de gedreven voorzitter Henk Timmer. Terwijl ook 

bestuursleden Bernarda Ezendam en Annie Mentink middels een uitgebreid 
interview een duit in het zakje deden. 
 
Vier jaar Dorpsraad Beckum werd gememoreerd in een ruime terugblik. 
Veel zaken werden gerealiseerd inzake diverse verbeteringen in en rond het 

dorp. Zoals verkeerssituaties, opknappen wegen, plaatsing borden, 
voorzieningen op het kerkhof en stimulering van de Stichting Sportzaal 

Beckum. En ook; knipperlichten bij de oversteek Haaksbergerstraat bij bakker 

Pot kwamen er en ook werd plaatsing van een openbare telefooncel 
bediscussieerd. ‘Als alle wensliefhebbers hun zin kregen moesten wel 20 van 

die kuierhokjes worden geplaatst’. Dat was de quasi zure reactie van de 
toenmalige dorpsraad. 
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De sportzaal Beckum ‘komt er aan’. Dat betekent volop voorbereidende 

gesprekken tussen de Beckumer sportinstanties (voetbal, handbal, volley, 
tennis, gymnastiek, etc.) en D.L.O.S. gemeente Hengelo. Over verdeling van 

uren, van de belijning van de vloer, zaaluurtarieven, eventueel gebruik door 

andere verenigingen en andere komende praktische zaken. 
TVO hield een cursus recreatiesport, Levenslust deed van zich spreken, de KVO 

had een uitstapje naar ter Meulen Post in Rotterdam, de Bejaardensoos deed 
het dichter bij huis; een bustocht naar Losser, de KWJ en werkgroep Jeugd 

meldden hun activiteiten. 
  
En ja hoor, er stonden enkele (belegen?) moppen in BBB 
‘Kees, je moet nu naar bed, de film seks in het koffiekraampje is niets voor 
jou’. ‘Ik weet het vader, ik heb die film al in de bioscoop gezien’. 
‘Waar ben je heen geweest met vakantie?’ ‘Naar Baden-Baden’ zei de 
buurman. ‘En jij dan?’ ‘Naar Zandvoort- Zandvoort…’. 
Bij een bedrijf praatten twee Turken met elkaar, zegt de ene; ’weet je dat onze 

directeur een verhouding heeft met zijn secretaresse?’ Zegt de andere; 
’verhouding wat is dat?’ Zegt de eerste; ’zal wel geen 

 

 

 
Vastenactie 2018: Doen wat niemand wil doen 
 

Het campagneproject 2018 bevindt zich in het uiterste noorden van Zambia, in 

de stad Mbala. Veel mensen komen van het platteland hier naartoe en bouwen 
huisjes aan de rand van deze stad waar zich sloppenwijken hebben gevormd. 

In deze sloppenwijken zijn sinds 1962 de zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria werkzaam. Sinds het uitbreken van de hiv/aidspandemie 

hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers 

van deze ziekte, hun families en kinderen. Ze hebben hiervoor het Households 
in Distress programma opgezet, met als doel om de impact van hiv/aids te 

verminderen via voorlichting, goede gezondheidszorg en hulp in eigen 
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levensonderhoud. Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve 

weduwen, weduwnaren of alleenstaande ouders met een laag inkomen en 
gemiddeld acht personen in het huishouden tellen. Het doel van dit project is 

om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op 

ondernemerschap en voorzien van levensonderhoud. Ze krijgen een 
startkapitaal of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na 

drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om 
goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen op deze manier bijna 16.000 

mensen bereikt worden. Zeker de moeite waard om uw bijdrage aan te 

schenken. U kunt dit doen door het met uw bijdrage gevulde Vastenactiezakje 
(meegeleverd bij deze BBB) in te leveren in de daarvoor bestemde bussen bij 

de bakker en de kapper, in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Bij 
voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Werkgroep Missie-Vrede-Ontwikkeling 
 

6e Marathon Kruisjassen bij TVO 
 

Zaterdag 10 februari werd voor de 6e keer een marathon kruisjaswedstrijd 

georganiseerd in het Geertman. Kruisjassen van ’s morgens 10.00 tot ’s avonds 

22.00 uur. Met het maximum aantal van 52 deelnemers uit Beckum en 
omgeving, verder weg zoals uit Vriezenveen en ver uit Duitsland en ook veel 

deelnemers uit de vijfhoek Rekken, Losser, Bornebroek, Enter, Markelo. Deze 
werden in de kantine weer prima verzorgd door Bennie Hoesstee en Trudie 

Mentink. Het wedstrijdsecretariaat werd gevormd door Mies Veldhuis en Bente 

Lansink Rotgerink en zij zorgden voor een correct wedstrijdverloop. Hennie 
Vossebeld had weer een uitstekend wedstrijdschema in elkaar had gezet. Er 

konden weer 25 rondes worden gespeelt, dat wil zeggen dat elke deelnemer 
200 partijen heeft gekruisjast. Rond 22.00 uur konden de prachtige prijzen van 

onze prijssponsoren uitgereikt worden. 
Plaats  punten naam  
1  16541  Jan Haan, Oele 

2  16359  Erik Scherphof, Hengelo 
3  16294  Gerard Slag, Enter 

4  16012  Jan Giesbers, Rekken 
5  16010  Truus Workel, Delden 

6  15955  Johan Bauhuis, Haaksbergen 

 
Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die 

vooralsnog altijd op carnavals zaterdag wordt gehouden. Volgend jaar dus op 
zaterdag 2 maart 2019. Nogmaals dank voor de deelname en dank aan de 

vrijwilligers en dank aan alle prijssponsoren. 

De organisatie; Cor Koppelman en Arend ten Barge 
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RAADSVERKIEZINGEN… STEM 21 MAART! 
 

Eenmaal in de vier jaar kan elke stemgerechtigde zijn of haar stem laten 
horen. Woensdag 21 maart is een belangrijke dag voor de lokale democratie. 

Blijf niet aan de kant staan! Hierbij roep ik iedereen op om vooral toch gebruik 
te maken van zijn of haar stemrecht. Op de CDA-lijst staat op nummer 7 

Bernadette Morskieft. Zij is zeer goed in staat om het geluid uit Beckum en 

Oele, maar ook voor de rest van het buitengebied in de raad van Hengelo te 
laten horen. Bernadette staat midden in de gemeenschap en weet heel goed 

wat er onder de bevolking leeft. Zij is makkelijk aanspreekbaar en toegankelijk, 
iets wat voor de lokale democratie van groot belang is.  

 

Op 15 maart vindt er een verkiezingsavond plaats in ‘t Proggiehoes. Kom hier 
allen naar toe om kennis te maken met de kandidaten en partijen en vooral om 

te horen wat zij voor Beckum en Oele kunnen betekenen. De taken van de 
gemeentelijke overheid worden steeds groter door de decentralisatie die de 

rijksoverheid doorvoert. Dit onderstreept nog eens het belang van de lokale 
overheid.  

Graag wil ik iedereen bedanken die de 

afgelopen reeks van jaren op mij gestemd 
hebben. Het is goed dat Bernadette bereid is het 

stokje over te nemen. Laten we met zijn allen 
haar steunen door de stem op haar uit te 

brengen. 

Bernadette, ik wens je alvast heel veel succes. 
Johan Harink 

 
Alle kandidaten voor het CDA Hengelo op een rij (Foto: CDA Hengelo) 
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Luk akkefietjes 
 

WaterDieks, SpiekerBearnd en Drietebüül. Zo neum’n ik eader miene 
klèènkeender wal is gekschearnd. Luk ploag’n, ie kent da wa, za’k ma zeng’n. 

Joa, ton waar’n ze twee, vear en zes joar zo’n betje. Ach dat hool ik ok nig zo 
secuur bie, dat doo’k nig. Mer hef oons Mina wal op’n scheurkelender stoan… 

As ik ze met ne knipooge dee naam’n in’t oar flüster’n, keek’n ze mie 

ongeleuflijk an met dee onschuldige grote oong’n met ne blik van; ‘t zal toch 
nig woar wèè’n… En dan zoch’n ze hulp bie de va of mo en dee heelp’n hun 

keender oet’n dreum; ‘nee, opa zit wear te alwoeren dat dötte. Doar mo’j niks 
opoet doen, want dat kealtje is aaltied ondeungd en lid an ‘t begin van 

demensie’. Doar kon ik het dan wear met doon, dat koon’k.  
Nee, mer ik vin dat mooi, aaltied efkes terugge dèènk’n an dee oale naam’n 
van biezeund’re leu. Biesterkoont’nBeantje, Henkie van’Hangop, Geartrud van’ 

Wostebüül, Schear’nsliepersSientje en Theo van’ Takkedroad. Dat waar’n keals 
en vrouwleu van stavast. Met de kipse schüün op’n kop, staamp’n op de 

pedaal’n teeng dee weend nur schoole, reangkeep um de hoed,’n kop klesnat, 
nooit klaang’n met één haane heuj ofstek’n van de platte waan’g, loop’n met 

vieftug kilo stikstofzekke in bèère arm’n teglieke, peâre besloan, melkbuss’n 

schoer’n, ne dik’n Agio in de lippe, nig bange veur’n half liter voesel. Dat 
wark…  

 
Heel wat aans as rechtevoard met dee verwèène mietjes. Met de heure as 

heujkirr’n op’n kop, van dee piersings in de oar’n, neuse en in de lippe, met 

dee tatoeaties op de hele hoete tot achter de oar’n, zodat ze zichzölf kats 
begatjet hebt. Wat e bleute toch. En doar kö’j oe dan wal lelluk oawer maak’n, 

mer an dat volk is toch gin zalf te verstriek’n, dat is’t nig. Verwѐѐne mietjes, 
dee’t völ te vroog völ te völ geeld in de haane kriegt. Zo, dat is t’r wear oet en 

‘t wot noe tied da’k het blad De Boer en Tuinder van disse wekke eam goa 
oetleas’n. Doar wa’k vanmon’n nog nig an too kom’n, want ik kreeg kuiervolk 

op’n breenk. Kiek, a’j Mriens van de Mooslippe in de achrterkökk’n op’n stool 

hebt zit’n, hei’j um nog nig wear in de beene. Wat nuil’n den keal. Pas noa 
dree mokk’n lauwe oale koffie en oons Mina, den met’n stofzoeger um’ stool 

van Mriens begon te bloas’n, hef ‘t anne pakt… 
HekselmesienHarry 

 

Landelijke opschoondag 24-03-2018 
Op zaterdag 24 maart organiseren Bassischool De Bleek en de Werkgroep 
Aanpak Afval in Beckum de jaarlijkse opschoondag. In het verleden werd 
dit in de ochtend gehouden, maar dat lag lastig omdat ouders en 
kinderen dan vastzaten aan de sport. Wij zijn deze ouders en 
kinderen tegemoet gekomen, want wij hebben dit verplaatst naar de 
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middag en wel van 14.00-16.00 uur. Wij hopen dan ook 

op mooi weer en een goede opkomst op de speelplaats van 
de basisschool. Neemt u zelf een fluoriserend jasje mee (als u 

deze heeft) en een goed en opgeruimd humeur. Als we 

Beckum weer ‘zwerfafvalvrij’ hebben, is er nog een kleine 
versnapering bij Basisschool de Bleek. De inwoners van Oele zijn vrij op deze 

zaterdag, maar mochten ze zich vervelen dan mogen ze altijd helpen in 
Beckum.  

Dus tot ziens op zaterdagmiddag 24 maart! 

Basisschool De Bleek en Werkgroep Aanpak Afval 

 
 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
 
MAART 
Zondag 4 maart    GEEN VIERING 
Zaterdag 10 maart 18.30  Woord- en Communieviering 
     Pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
Zondag 25 maart  10.00  Woord- en Communieviering 
     PALMPASEN/GEZINSVIERING 

     Pastor Doornbusch/Spirit 
Dinsdag 27 maart  18.30  Eucharistieviering  IN DELDEN 
     Pastoor Oortman Boeteviering 
Donderdag 29 maart 18.30  Eucharistieviering  IN DELDEN 
     Pastor Van der Vegt Witte Donderdag 
Vrijdag 30 maart  15.00  Kruisweg 
     Werkgroep Goede Vrijdag 
   19.30  Themaviering  IN DE HOEVE 
     Werkgroep Goede Vrijdag 
Zaterdag 31 maart 21.00  Paaswake  IN DE HOEVE 

     Pastor Nowara 
APRIL 
Zondag 1 april  09.30  Eucharistieviering 
     Pastoor Oortman Eerste Paasdag 
Maandag 2 april  09.30  Eucharistieviering  IN DELDEN 
     Pastoor Oortman Tweede Paasdag 
Zaterdag 7 april  18.30  Eucharistieviering 
     Pastor Escher 
Zaterdag 14 april    GEEN VIERING 
Zaterdag 21 april  18.30  Woord- en Communieviering 
     Werkgroep 

Zondag 28 april  09.30  Woord- en Communieviering 
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M Twentyfive Twente Zuid 
M Twentyfive Twente Zuid is een jongerenproject vanuit de parochies De 

Goede Herder, De Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes. Jij als jongere, 
tussen de 12 en 16 jaar, wordt uitgedaagd en ondersteunt om je in te zetten 

voor de kwetsbaren in onze samenleving. Je komt als jongere in contact met 

de andere kant van de samenleving, met mensen die je anders misschien niet 
zo gauw zou ontmoeten. Bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ouderen, 

gehandicapten en verslaafden. Je maakt kennis met organisaties waar je nog 
niet binnen bent geweest zoals de Voedselbank, Kledingbank, Inloophuis. 

Nieuwe ervaringen die je leven verrijken. M Twentyfive wordt voor en door 
jongeren georganiseerd en kent, behalve de leeftijd, geen drempels om mee te 

doen. Het ‘doen’ staat bij M25 centraal. Je kies met elkaar projecten uit waar je 

warm van wordt en waarbij je denkt: “Dat vind ik leuk om te doen!” Elke 
maand komen we bij elkaar, behalve in juli en augustus.  

 
Maatschappelijke stage 
M Twentyfive geeft je de mogelijkheid om de maatschappelijke stage uit te 

voeren bij de verschillende activiteiten.  
 

Waar komt de naam M25 vandaan? 
M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Mattheüs  

25 waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat 
wat ze voor de zwakkeren in de samenleving 

kunnen betekenen. Hij noemt zes groepen: 

hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, 
naakten, zieken en gevangen. En zegt 

daarbij: “Alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebben, heb 
je uiteindelijk voor mij gedaan.” 

 

Meer weten? 
Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Kijk dan op onze Facebookpagina: 

M Twentyfive Twente Zuid. Of neem via WhatsApp contact op met Ria 
Doornbusch, 06-14406955. 

 
Wat is’t wat… 
 

Het suddert maar door om met alternatieve plannen het zieltogende badhuis - 

dat al bijna op de slooplijst van de gemeente Hengelo stond – gestalte te 
geven. 
De ’eigengereide’ (tekst ingezonden brief) standpunten van een 

projectontwikkelaar versus de ‘stichting Hoog-bouw Domain - voor de buurt 
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niet zo fain’ en andere tegenstanders. ‘Snel het plan voor de bouw van die 

badhuistoren onverkort uitvoeren’ zegt die ontwikkelaar. ‘Anders gaat het geld 
kosten en is dan niet realiseerbaar’. Maar hij heeft buiten de waard gerekend 

met al die kleine en grotere bezwaarmakers die op een aantal punten wellicht 

gelijk hebben. Maar dan komt de overweging van; als niet voldoende tegemoet 
gekomen kan worden aan de dwarsliggers, staat elk plan tot redding van het 

badhuis en aanpandende school op losse schroeven en zijn we terug bij af. En 
is redding van het voorgestelde project een kansloze missie. Dat kunnen al die 

bezorgde deskundigen zich dan aanmeten… Vooralsnog schijnt een 

meerderheid van de gemeenteraad voor het uitvoeren van het 
badhuistorenplan te zijn… Wordt dus vervolgd! 
 
En dan het ZGT Hengelo dat al jaren tussen twee vuren zit. Eerste hulp bij het 
ZGT Hengelo gaat dicht, werd besloten. Wat dan weer hevige reacties 

opleverde van diverse fronten. Maar de actuele situatie leert, dat in de 
driehoek Enschede-Hengelo-Almelo drie volwaardige ziekenhuizen zijn. Dat 

moeten mensen ook willen zien. Met het verleggen en verplaatsen van 

sommige zorgdiciplines blijft de levensvatbaarheid, ook van het ZGT Hengelo, 
gewaarborgd. Dat kost wennen, maar hoeft niet betekenen, dat er 

onverantwoorde grote afstanden zijn die het niveau van actuele zorg omlaag 
halen. Maar ja, wat eens was, al die veranderingen, dat zien mensen 

logischerwijze als onwenselijk. Begrijpelijk ook. Maar laten we breed gezien 
koesteren, dat ondanks alle gevoelsmatige ongemakken bij veranderingen op 

het zorgniveau, het zo slecht nog niet is in onze regio. 
 
Het voortdurende conflict tussen de familie Beernink en gemeente Hengelo 
kost heel wat hoofdbrekens. De familie ageert al negen jaar tegen overlast van 

schreeuwende kinderen in het naastgelegende kinderdagverblijf. En de 
Beerninks worden al die tijd met een kluitje in het riet gestuurd door de 

gemeente ‘door toepassing van juridische truc’s’, zeggen ze. Door ‘verdwenen 
documenten en gesjoemel door ambtenaren is er nog steeds geen oplossing’. 

Veel gedoe en een rechtzaak al die jaren. De Hengelose burgemeester stelde 

onlangs voor om dan nu een afsluitend gesprek te willen voeren met de 
Beerninks. Die daarop van repliek dienden met de tekst; ‘we willen een 

óplossend gesprek en met een mediator, zodat bevorderd wordt dat alle 
partijen een constructieve oplossing zoeken’. En de gemeente reageerde, dat 

het zeker de bedoeling is om in dat gesprek over mogelijke oplossingen na te 

denken. Subtiel taalgebruik dus, waarover is nagedacht…. 
Knitto 
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CARNAVAL 2018 in beeld 
Een terugblik voor diegene die er niet bij waren of die het niet meer weten….. 
Prins Alex I en zijn Adjudant Martin hebben de officiële taken voor 2018 er weer 
opzitten. Ze hebben beloofd zich in te blijven zetten voor de hele speciale taken, zoals 
biertjes drinken met de Beckumers. Maar dan zonder steek.  
Hieronder een serie foto’s bij de diverse activiteiten van de Beckumer Ossens 
 

 
Toen alles nog fris en fruitig was…  

 

 
Carnavalsoptocht met Basisschool De Bleek (foto’s: Simone Eijsink) 
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Carnaval op Basisschool De Bleek (foto’s: Simone Eijsink) 
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Carnavalsfeest bij Café Halfweg (foto’s: Stef Bunte) 

 

 
Prins Alex met ega Marscha in galakostuum bij het feest 
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Aankondiging concert, Proloog in Momentum 
 

Donderdag 17 maart geeft het Vocaal Ensemble de Troubadours uit Enschede een 
concert in Momentum, de voormalige Marcellinuskerk, in Boekelo. 
De Troubadours bestaan als sinds 1933 en vieren dit jaar het 85 jarig Lustrum met een 
aantal concerten waarbij wordt gestart in Boekelo. Twee jaar geleden hebben de 
Troubadours hier ook met heel veel  plezier opgetreden en waren verrast door de mooie 
akoestiek van deze kerk. 
 De Troubadours, inmiddels onder leiding van een nieuwe dirigent Jurriaan Poesse, 
zullen vele nieuwe nummers laten horen die speciaal voor het lustrum zijn 
ingestudeerd. Dit verklaard ook de naam van het concert ‘Proloog in Momentum’ een 
vooruitblik op de toekomst van het koor met de nieuwe dirigent, een nieuw repertoire 

en gekleed in een nieuw outfit. Hiermee verheugen we ons allen weer als voorheen op 
een volle zaal en is dit een mooie opmaat naar ons volgende lustrum! 
Omdat we een nummer zingen met pianobegeleiding hebben we Han Schokker uit 
Boekelo bereid gevonden ons speciaal hierbij te begeleiden. 
Mochten er mannen geïnteresseerd zijn in de mooie klassieke koorzang waarbij op een 
hoog niveau wordt gepresteerd dan nodigen wij deze van harte uit om eens een 
repetitie bij te wonen en kennis te maken met ons koor. Er zijn momenteel bij de 
tenoren en bassen nog enkele plaatsen onbezet.  
Zie ook; www.detroubadours.nl 
Concertlocatie ;  MOMENTUM, Beckumerstraat 169,Boekelo  
Aanvang: concert is 20.00uur kerk is open vanaf 19.30 uur 

Het kaartje kost  € 7, 50 pp. 
In de pauze wordt koffie en thee geschonken. 

 
 

Datumbank 
  3 mrt TVO Compostactie. De jeugdleden zullen vanaf 9 uur tot het begin van  

de middag langskomen 
  6 mrt Tennis; jaarvergadering in Beckhand 

  6 mrt Ouderensoos 
  7 mrt Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

15 mrt GR Verkiezingen/Politie Forum, ’t Progghiehoes, 19.30-21.00 uur 

16 mrt Bingomiddag Zonnebloem, ‘t Proggiehoes 
17 mrt Oud papier 

19-24 mrt Reumafondscollecte 
20 mrt Vrouw Actief; bezoek aan Shitake kwekerij in Tilligte 

21 mrt Gemeenteraadsverkiezingen 

21 mrt Paasmarkt Basisschool De Bleek, 11.45-12.15 uur 
21 mrt Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

24 mrt Landelijke opschoondag, 14.00-16.00 uur 
25 mrt Palmpasenviering en –optocht, aanvang 10.00 uur 

28 mrt Met de Zonnebloem naar Intratuin 

http://www.detroubadours.nl/
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  4 apr Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

10 apr Ouderensoos 
18 apr Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

21 apr Oud papier 

21 apr TVO vrijwilligersfeest. Aanvang 19.30 uur 
24 apr Vrouw Actief; Avondfietstocht 

25 apr Zonnebloem Ontmoetingsdag 
25 apr Jaarvergadering Dorpsraad 

26 apr Dodenherdenking 

  2 mei Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 mei Jaarvergadering Stichting ’t Proggiehoes, aanvang 20.00 uur 

12 mei Vrouw Actief; Boerderij bezoek 
16 mei Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

18 t/m 21 mei Pinksterfeesten Beckum 
19 mei Oud papier 

24 mei Zonnebloem Regio Zonnehof, boottocht. 

8 t/m 10 jun TVO Jeugdkamp 2018 
12 jun Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen 

16 juni Oud papier 
19 juni Vrouw Actief; dagje uit met de bus 

24 juni Touwtrektoernooi georganiseerd door TTV Oele; tegenover de Schole 

21 jul Oud papier 
18 aug Oud papier 

31 aug t/m 02 sep 100 jaar Volksfeesten Oele 
15 sep Oud papier 

*************************************************************** 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018 

26 febr. t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie 
21 maart   Paasmarkt de Bleek.  11.45 – 12.15 uur 

30 maart t/m 2 april  Paasweekend 
27 april    Koningsdag 

30 april t/m 4 mei  Meivakantie 

  7 t/m 9 mei   Extra vrije dagen 
10 t/m 11 mei    Hemelvaart 

28 t/m 31 mei   Avondvierdaagse 
10 juni    1e H. Communie  

23 juli t/m 31 aug.  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 

 
 

Een feest van herkenning 
 

Het was weer smullen voor de liefhebbers bij de open dagen van het 

Historisch archief Beckum e.o. Stap voor stap wordt de laatste jaren 

de geschiedenis van Beckum verder ‘blootgelegd’.  
Waarbij waardevolle archivalia vanuit de bevolking wordt geregistreerd, 

gerangschikt en zoveel mogelijk wordt gedigitaliseerd. 
En het blijkt steeds weer, dat prentje, certificaten, krantenknipsels, oude films 

etc. met belangstelling door de bezoekers van de open dagen bekeken worden. 
Dit jaar was extra aandacht voor jubilerende verenigingen; basisschool de 

Bleek, zangkoor, duivenvereniging, Oeler volksfeesten en touwtrekvereniging 

en geschiedenis vh Proggiehoes. 
Elke twee jaar weer een feest van herkenning, waardevol naar de toekomst 

toe! 
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Ook volop belangstelling van de jeugd voor kaarten, foto’s en historisch materiaal 

 
JAARVERGADERING OVBO  
BESTUURSWISSELINGEN: Hans de Jong en Stef Dijkstra namen afscheid, Paul ter 
Bekke van harte welkom als bestuurslid. Verder waren er PRESENTATIES van Rita 
Temmink - AED Beckum&Oele, Aaron Leferink - 't Proggiehoes en tevens een 
bedrijfspresentatie van ons lid Malu Gevers van the Target Group. 
 Als GASTSPREKER was Roger Borre van DronExpert uit Bentelo aanwezig met een 
interessante uitleg over alle mogelijkheden en het gebruik van drones. 
Al met al een avond met een vol, maar geslaagd programma. 

 
Aandachtige OVBO leden bij een van de presentaties 
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DE BLEEK IN DE PRIJZEN 
 

De Nationale Voorleeswedstrijd 
 

Zaterdag 3 februari was voor de 25e 
keer de Nationale voorleeswedstrijd 
in de bibliotheek van Hengelo. Dit 
keer mocht Kerren Ottink onze 
basisschool vertegenwoordigen, 
omdat zij de voorleeswedstrijd 
tijdens de Kinderboekenweek had 
gewonnen. Na een goede 
voorbereiding, bestaande uit o.a. 
een workshop, las ze een stuk voor 
uit Harry Potter en de geheime 
kamer. Ondanks dat ze best wel 
zenuwachtig was, heeft ze mooi 
voorgelezen onder aanmoediging 
van haar familie. Ze las rustig voor 
en articuleerde duidelijk, top! Na lang overleg van de jury, bestaande uit o.a. 
kinderboekenschrijver Rick Meijer, is Kerren helaas niet uitgekozen om door 
te gaan naar de volgende ronde. Voor haar deelname is ze beloond met een 
oorkonde en een polsbandje met haar eigen naam erop.   

 

Streetsoccer toernooi  

Drie weken hebben er een aantal teams meegedaan met het Rotary 
Streetsoccer toernooi in Hangar 11 op de oude vliegbasis Twente. Het was een 
uitermate sportief toernooi en wij zijn erg blij met de begeleiding die helemaal 
door de ouders is opgepakt. Alle teams hebben enorm hun best gedaan. 
Uiteindelijk ging er 1 team door naar de finale ronde op de donderdag. 
Hierachter een foto van FC Stepelo Senn, Yoran, Cas, Ties, Daimen en Daan ze 

hebben de eer van De Bleek hoog gehouden  .  

Top prestatie van jullie jongens. 
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Tekst en foto’s; nieuwsbrief van de Bleek 

 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE 
PASTORIE 

ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 
MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 

DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven) ( op afspraak 06-15461170) 

DINSDAG   : 08.00 – 20.00 uur 
VRIJDAG    : 08.00 – 18.00 uur 

WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
MEDLON (prikpost)  (vrije inloop) 

DINSDAGOCHTEND  : 08.15 – 08.45 uur 
PODOTHERAPIE OOST-NEDERLAND 

behandeling op afspraak (tel. 074-8513262 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 
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Levenslust zorgt weer voor humor  
van de bovenste plank 
Dit voorjaar speelt onze vereniging het stuk: Broer zoekt vrouw. 

 
Het stuk speelt zich af in de wat ouderwetse dorpsgarage van de familie 

Meulenbelt. Meindert  Meulenbelt woont daar met zijn dove, licht 
dementerende vader en met zijn levendige broer Mans. Hij heeft ze weliswaar 

niet alle 24 in een kratje, maar deze allemansvriend heeft het beste met 

iedereen voor. Buurvrouw Riki komt zo nu en dan om een oogje in het zeil te 
houden. Na het overlijden van de moeder des huizes komt Tante Truus in 

beeld. Deze ouderwetse vrijgezelle tante vindt dat ze de touwtjes maar eens 
even strak moet aanhalen. Hoe moeten de jongens het anders redden? 

Dat regelt  zuster Fijnvandraad, de strenge wijkzuster die de zaken naar haar 

hand wil zetten. 
Meindert is een flinke kerel en omdat er op elk potje wel een deksel past, moet 

er maar eens een advertentie gezet worden om hem weer aan de vrouw te 
helpen. Meindert wil dat zelf eigenlijk niet maar tante Truus begint hem op een 

gegeven moment ook de keel uit te hangen en hij begint er toch anders over 

te denken. 
Mans zal een advertentie zetten met de kop: "Broer zoekt vrouw." 

Allerlei lachwekkende situaties volgen elkaar op……maar uiteindelijk overwint 
de ware liefde. 

Levenslust uitvoeringen BROER ZOEKT VROUW op 8 april en 
weekends 13 tot 15 april en 20 tot 23 april.  
Kaartverkoop; tel. 074-3676442 
 

 

 

Marcel Vossebeld is 
jarenlang actief geweest 

als gewaardeerd scheids-
rechter bij TVO. Hij is 

onlangs gestopt en kreeg 

daarvoor de welverdiende 
bloemen van de voorzitter 
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Bernadette gaat dus mede de kar trekken als ze in de gemeenteraad 
van Hengelo wordt gekozen. We wensen haar veel succes! 
                                                                                            BBB redactie 

 
DEZE MAAND… in één volzin 

We werden bedolven onder het dagelijkse nieuws uit het verre Zuid-Korea 
waar in PeyongChang de Olympische Winterspelen waren en een vloed aan 

medailles door Nederland werd behaald, alhoewel naast enkele meevallers ook 

tegenvallers waren, denkend aan Sven die op de 10 km faalde (maar wel beste 
Ned.schaatser ooit blijft), modepopje Koen en baard Sjinkie, die met recht een 

vreemde vogel genoemd mag worden, wat niet wegneemt dat vorige week hier 
een winteroffensief werd ingezet en de schaatsen - ook in onze contreien - 

weer konden worden ondergebonden en de voetbalkicksen op de 

natuurgrasvelden in de tas konden blijven doch als je het mij vraagt, en 
waarom ook niet, gaan we reikhalsend uitzien naar het voorjaarsweer met de 

ontluikende natuur in al zijn facetten enne oh ja, die curlingsport op de 
Ol.Winterspelen doe je met een soort theepot en twee bezems…. 
 

 

 


