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Exploitatie Stichting Druk voor Beckum 

 

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 TOT DE ZOMER 2019 OP; 
24 okt–21 nov–19 dec-30 jan-27 feb-27 mrt-30 apr-29 mei-26 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…………………………………09 
 

Deze royale uitgave van BBB geeft ruim informatie over activiteiten 
die achter de rug zijn én gebeurtenissen die op stapel staan of ‘in de 
planning staan’. We beginnen op pagina 4 t/m 7 met ontwikkelingen 
voor een gezond en leefbaar Beckum in de toekomst! BECKUM 
SLUIT DE GELEDEREN. Want we staan voor een aantal belangrijke 
besluiten op het gebied van inrichting van de kern en aanverwante 
zaken.  
Lees het en u bent op de hoogte… 
 

…Laatste week nieuws… 
Belangrijk nieuws kwam vrijdag binnen van de H.Geestprochie en is op pagina 

34 in deze BBB opgenomen. De stand van zaken en toekomst vd. 
kerkgebouwen in de betrokken parochies. 
 

Terwijl in de Beckumer kerk twee weken geleden nog trompetgeschal was te 
horen bij de Hubertusviering vd. Twentsche Jagersvereniging… 
 

De TVO jeugd voetbalde zaterdag met wisselend succes. JO 11-1 blijft het 

crescendo doen en won met 5-1 van Victoria, HET TVO/Hoeve  V. comb.team 
JO 15 werd met 0-17 weggespeeld door Losser en het JO17 team won nipt van 

Vogido, mooi. En TVO JO19 pakte de koppositie na forse winst op HSC met 8-

1. TVO4 verraste Emos3 met een 5-3 zege en TVO2 liep over Victoria heen met 
9-1 

TVO1 ontving KSV en had voor de thee zand in de motor… de 1=0 pal voor 
rust (Thijn) was een meevaller. Na de thee een beter, dominerend TVO, 2-0 

door Aaron en verdiende winst met 2-1…TVO1 handbaldames hadden tegen 
Overwetering aanvankelijk voordeel, maar moesten later passen en bleven 

aanvallend onder de maat, 23-25 verlies tenslotte… 
 

Voor de sponsoravond van sv TVO zijn alle sponsoren uitgenodigd op 28 

november in de kantine. Met als gastspreker Evert Bleuming, ex-speler en 
hoofd scouting FC Twente. Ontvangst vd genodigden v.a. 19.30 uur. 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 19 DECEMBER 
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Wat U Leest In Deze November BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Politieke markt – Masterplan Beckum – TVO zegt ja, mits… 
Sinterklaas intocht Beckum 
BBB-tje, verhuizing 
Kerstwens  
Marga Waanders, burgemeester in Friesland 
BBB jaargang 1979; terugblik oktober-november 
Kerstmarkt Boekelo 
Pitamientjes, jeugdrubriek 
Verlichte boerderijen-gebouwen tocht 
Midwinterfeest-kerstmarkt 
Het instituut Levenslust, column Knitto 
83 jaar en volop in beweging 
Zonnebloem 2x 
Luk akkefietjes 
Kerst bij watermolen Oele 
Adventsactie 2018 
Vogelvreugd tentoonstelling 
Tip voor huisvrouwen 
Dorpsraad jaarvergadering 
Oliebollenactie TVO 
Kerst workshop Diane 
Kerst in Beckum 
Vrouw Actief Beckum nieuws 
Wist u datjes… sportflitsen 
Jeugdraad Super Saterday 
Misvieringen   
Datumbank  
Wist u datjes… sportflitsen 
Flyer  Beckumer Ossens 
Erve Geurts 
Station SSF, 7-9 december as. 
Steven Veldhuis de snelste… 
Flyer midwinterfeest 
Actueel persbericht H.Geest parochie 
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Politieke markt  
Op donderdag 25 oktober werd voor het eerst deze raadsperiode de politieke 

markt gehouden in ’t Proggiehoes. Vanuit Beckum en Oele was de opkomst 
hoog en dat is altijd mooi om te zien. En dat terwijl dit midden in de 
herfstvakantie viel! Ook gemeenteraad en het college waren ruim 
vertegenwoordigd.  
 

De voortgang van het Dorpsplan Beckum-Oele werd besproken aan de hand 

van een vijftal punten: 
- Kleinschalige woningbouw 

- Sport betaalbaar en toegankelijk houden 

- Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen 
- Optimalisatie buitenwegen/fietspaden in en door Oele en Beckum 

- Verkeer: Haaksbergerstraat (N739) 
 

Zoals bekend bestaat het Dorpsplan uit 12 punten maar die konden natuurlijk 

niet allemaal besproken worden. De onderwerpen waarbij de leefbaarheid van 
Beckum en Oele aan bod komt, hadden uiteraard de voorrang.  

Via tafelgesprekken werden de aanwezigen bijgepraat en kregen zo een kijkje 
van de problemen en kansen waar Oele en Beckum mee te maken krijgen. Ook 

de stadsdeelregisseur Buitengebied en de betrokken ambtenaren praatten 
mee. 

 

(Volle bak bij de politieke markt in Beckum. Foto: Marcel Elferink) 

 

De eerste drie punten zijn erg met elkaar verweven en daarom ook niet los van 

elkaar te zien. Eric Groothuis lichtte toe wat de stand van zaken was met de 
woningbouw en liet doorschemeren dat 10 woningen niet voldoende zijn om de 

school aan de gang te houden. Paul ter Bekke vertelde enthousiast hoe mooi 
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het kan worden als er één gemeenschappelijk gebouw voor Beckum komt, 

bijvoorbeeld in de kerk of in een ander te realiseren gebouw. En Marco Ottink 
en Gerard Lansink Rotgerink lieten zien wat het kan betekenen als er een 

hybride grasveld gerealiseerd kan worden voor TVO. (verderop in het 

Masterplan is meer informatie te vinden). De optimalisatie van de 
buitenwegen/fietspaden in en door Oele werd aangegeven door dia’s. Er is in 

Oele veel sluipverkeer en dat put de bermen uit. En de aanpak van de 
Haaksbergerstraat, die gepland staat bij de provincie Overijssel, wordt door de 

werkgroep aangegrepen om mee te praten over de gevaarlijke kruisingen en 

dergelijke.  
Het was een positieve, productieve avond waarbij vanuit de gemeenteraad de 

nodige handreikingen vanuit Beckum en Oele zijn aangenomen. Ook is 
afgesproken dat er nog dit jaar een tweede avond gepland wordt om vooral de 

voortgang van de eerste drie punten te bespreken. Want dat de ontwikkelingen 
momenteel snel gaan, is wel duidelijk. 

                                                                                            BBB redactie 

Masterplan Beckum 
onderdeel van Dorpsplan 2017-2020 
Vanuit het samen met de Gemeente Hengelo overeengekomen Dorpsplan 

2017-2020 zijn diverse werkgroepen van betrokken burgers enthousiast aan de 

slag gegaan. Drie van deze werkgroepen; Kleinschalige Woningbouw, 
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen en Sport Betaalbaar Houden 

vertoonden, na verloop van tijd en vorderingen, een sterke verwevenheid. 
Deze drie werkgroepen hebben zich in deze fase van het proces verenigd in 

een samenwerkingsverband; het Masterplan Beckum. 
 

Dit team bestaat uit: 

 Paul ter Bekke, Stichting Beckum i.o. (tevens voorzitter Masterplan) 

 Bennie Goselink, Locatieraad Heilige Geestparochie en Toekomst 

Beckumer Gemeenschapsgebouwen 
 Eric Groothuis, Kleinschalige woningbouw 

 Johan Harink, Stuurgroep Dorpsplan 2017-2020 

 Tom Jannink, Pro deo adviseur Masterplan Beckum 

 Gerard Lansink Rotgerink, Toekomst Beckumer Gemeenschapsge-

bouwen, Accommodatiecommissie TVO en Stichting Beckum i.o.  

 Marco Ottink, Stuurgroep Dorpsplan 2017-2020, Sport betaalbar 

houden en Accommodatiecommissie TVO 
 Eric Pelle, secretaris SV TVO 

Het doel van dit team: 

1. realiseren van woningbouw op de sportvelden 1 en 3, 
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2. realisatie van een van de twee opties die zijn voortgekomen uit de 

werkgroep Beckumer Gemeenschapsgebouwen en 
3. realisatie van de exploitatie van het toekomstige 

gemeenschapsgebouw door de Stichting Beckum. Deze stichting gaat 

de gemeenschapsgelden o.a. investeren in het toekomstige 
gemeenschapsgebouw. 

 
Voor deel 1 van de doelstelling is een financieel overzicht gemaakt waarbij de 

Gemeente Hengelo, de Stichting Beckum en Sportvereniging TVO geld 

beschikbaar stellen. Dorpswethouder Claudio Bruggink heeft ons daarbij 
aangegeven wat hij maximaal vanuit de Kadernota Sport en Bewegen kan 

toezeggen. De Stichting Beckum en Sportvereniging TVO stelden voor ook 
substantiële bedragen in te brengen, echter daarmee is het gat in de begroting 

om de sport te verhuizen en daarmee woningbouw te realiseren, nog niet 
gedicht. Via een verzoek aan het college van B&W en de gemeenteraad heeft 

Masterplan Beckum gevraagd om middels een leefbaarheidsinjectie, het 

Beckumer plan op gang te helpen. De wethouder heeft daarop gereageerd met 
het verzoek, eerst het grotere financiële plaatje te schetsen. Daarvoor heeft hij 

tevens ondersteuning vanuit de gemeente, middels een projectleider, 
toegezegd. Een positief signaal. Alle politieke partijen in de Gemeenteraad zijn 

ook door de Masterplan groep benaderd en geïnformeerd. 

Om de grond te verwerven en bouwrijp te maken, moeten behoorlijke kosten 
gemaakt worden. Het idee is dat de Stichting Beckum hierin een belangrijke rol 

gaat vervullen. Deze stichting heeft de toezegging (onder voorwaarde van 
anonimiteit) van enkele betrokken Beckumers, dat zij zorgen voor financiële 

middelen. 
De euro's die straks uit grondverkoop beschikbaar komen kunnen voor een 

belangrijk deel worden gestopt in één gemeenschapsgebouw; hetzij een 

verbouwde/getransformeerde kerk, hetzij een nieuwe multifunctionele 
accommodatie. Deze unieke mogelijkheid maakt het ook dat het in het belang 

van de Beckumer gemeenschap is dat we gaan bouwen op de sportvelden. 
Elke andere locatie leveren GEEN financiële middelen op voor een toekomstig 

gemeenschapsgebouw. In juli is in 't Proggiehoes de mening van de aanwezige 

Beckumers wel duidelijk geworden; doorgaan met alle 4 
gemeenschapsgebouwen ziet niemand als realistisch voor de lange termijn, 

vandaar nu deze unieke kans grijpen. De mensen die nog denken dat de 
gemeente wel even zorgt voor een nieuw gebouw en de rol van Sinterklaas op 

zich neemt, hebben het mis. De gemeente heeft te zorgen voor een 

onderwijslocatie (school) en een sportlocatie voor de leerlingen van die school. 
De realisatie van een gezamenlijk gemeenschapsgebouw is dus nog een hele 

(financiële) kluif, waar wellicht uit diverse fondsen en de EU, (oonze Annie oet 
Hengevelde) geld voor heeft. 
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Dat dit een complexe puzzel is, snapt iedereen. Wat ons bindt is ons 

samenleven en het beste willen voor onze gemeenschap. Bij veranderingen 
kun je het onmogelijk iedereen naar de zin maken. Dat realiseren de 

betrokkenen zich en voor afwijkende meningen is begrip. We leven gelukkig in 

een democratisch land. Beckum is vanuit haar traditie zelfredzaam en deze 
keer ondervinden we ook brede steun vanuit Hengelo. Het is fijn dat we in dat 

kader ook in de WIJ-vorm spreken. 
We zijn echt aangekomen op een historisch moment; krijgen we wind in de 

zeilen of niet. Zonder uw hulp, beste lezers, leggen we deze complexe puzzel 

niet. We vragen om uw maximale inzet en steun om ons gezamenlijke 
Masterplan te laten slagen. 

Deze complexe puzzel krijgt nu ook echt een (puzzel)vorm! Bij het plein voor 
de kerk komt een puzzelbord te staan waarop duidelijk is welke partijen aan 

het Masterplan deelnemen. Daardoor is voor iedereen helder wie om deelname 
gevraagd is en wie deelname heeft toegezegd. 

De betrokkenen (politieke partijen, college B&W, sport, school, kerk enz.) zijn 

gevraagd hun betrokkenheid te laten zien en hun deel van de puzzel letterlijk 
zélf te komen leggen in Beckum. Dat kan vanaf 1 december als het grote 

Masterplan puzzelbord is geplaatst op het plein bij de kerk. 
Dan wordt voor iedereen duidelijk, wie het plan écht steunen en wie niet. Aan 

het leggen (of niet leggen) van de puzzel gaan we uiteraard aandacht 

schenken via alle beschikbare communicatiekanalen. Bekijk ook de laatste 
informatie op www.beckum.nl. 

Namens de Masterplan groep, onderdeel van het Dorpsplan 2017-2020. 
Paul ter Bekke, Voorzitter 

 
TVO Beckum zegt ‘ja, mits’ tegen 
woningbouwplannen 
 

De leden van sportvereniging TVO in Beckum staan in principe achter 

de plannen voor woningbouw op een deel van sportpark De 
Kruudnhof. Maar een definitief besluit wordt pas genomen als het 

hele financiële plaatje duidelijk is. 
 

Dat is de uitkomst van de buitengewone ledenvergadering die 29 oktober werd 
gehouden. Om woningbouw mogelijk te maken moet de voetbaltak van TVO 

twee van haar huidige velden opofferen. Het gaat om de velden 1 en 3. 

Hybride 
Ter compensatie zou de club dan een nieuw aan te leggen tweede veld krijgen. 

Tevens heeft TVO haar zinnen gezet op een hybrideveld: een combinatie van 
kunst- en natuurgras. Zo‘n veld, dat dan moet komen op het huidige veld 2 

http://www.beckum.nl/
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achter de kleedkamers, kan intensiever bespeeld worden dan natuurgras. 

Daardoor zou de club kunnen volstaan met twee in plaats van drie velden. 
Het bestuur van omnivereniging TVO vroeg haar leden om ‘vooralsnog‘ door te 

mogen gaan met de plannen voor kleinschalige woningbouw op De Kruudnhof. 

De aanwezige leden stemden daar ‘in overgrote meerderheid’ mee in, meldt 
secretaris Eric Pelle. Hij spreekt van een ‘Ja, mits’. 

Gat 
De club maakt een voorbehoud, omdat er op dit moment nog geen 

duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de woningbouwplannen. ”Voor het 

realiseren van woningbouw op de sportvelden de daarmee samenhangende 
verhuizing van de sport, zit nog een financieel gat, waardoor die verhuizing 

nog niet gedekt is”, aldus het bestuur. Zodra het financiële plaatje compleet is, 
zullen de plannen opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. 

Puzzel 
Maar in principe zijn bestuur en leden enthousiast over de plannen, die worden 

gezien als absolute noodzaak voor de leefbaarheid van het dorp. ”De complexe 

puzzel die momenteel gelegd wordt, gaat verder dan alleen woningbouw. De 
opbrengsten uit de beoogde woningbouwlocatie komen ten goede aan de hele 

Beckumer gemeenschap.” 
Het TVO-bestuur verwacht wel dat ook de gemeente een duit in het zaakje 

doet. ”Het is een eenmalige kans, maar we zijn niet bij machte om dit alleen te 

realiseren.” 
Eric Pelle, bestuur sv TVO 

 

 
BBBtje 
Verhuisbericht 
Johan en Betty ter Avest zijn per 1 november 2018 verhuisd naar Hengelo. Het 

nieuwe adres is: Oltmanstraat 7, 7552 VZ Hengelo. Telefoonnummer is 
hetzelfde gebleven, 074-3676364. 
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Kerstwens 
Vorig jaar tijdens de Kerstmarkt in Beckum is er 

voorzichtig een begin gemaakt om mensen/groepen te 
verrassen met een wens die zij graag in vervulling zien 

gaan. Graag willen wij ook dit jaar mensen verrassen en 
daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Vorig jaar hebben 

wij zeer leuke wensen mogen vervullen zoals: het bankje 

voor op het kerkhof, met opa en oma naar de Intratuin, 
massage/gezicht behandeling voor mama, lekkere 

cheesecake voor de kerstdagen, bloemenstuk voor oma en zo nog een aantal 
mooie wensen. Heb je een leuke kerstwens of weet je een wens voor iemand 

anders - denk hierbij aan je ouders, familielid, vriend, kennis, buurvrouw/man 
enz…. - of heb je een vraag stuur dan voor maandag 3 december een mail 

naar: kerstmarktbeckum@hotmail.com en wie weet gaat jouw wens wel in 
vervulling. 

Met vriendelijke groeten, Werkgroep Kerst in Beckum 

 
MARGA WAANDERS, een Beckums zondagskind in Friesland 

 ‘Goodgoan’, zegt ze als ze afscheid 

neemt na het interview met TC 
Tubantia. Veel verder gaat haar 

beheersing van het Twents niet meer. 
„Nee, spreken lukt me niet meer. Als ik 

het nu zou proberen, zou het een 
mengelmoes worden van Fries, Twents 

en Nederlands.” 

Vroeg uit huis 
Op haar 17de ging Marga Waanders 

het huis uit: studeren in Leeuwarden. 
Ruim veertig jaar later krijgen ze haar 

met nog geen tien paarden weer weg 

uit Friesland. Ze koestert mooie herinneringen aan Beckum, hoor. Het 
kerkkoor, dansles, uitgaan, vakantiewerk bij Annink-Pot. „Ik heb een heel fijne 

jeugd gehad.” Maar terug naar Twente? „Het zou geen straf zijn. Maar voor mij 
hoeft het niet.” 

Warm nest 
Haar ouderlijk huis stond aan de Beckumerschoolweg 56 - een warm nest. 

Twee zussen heeft ze: Elly en Irene. Marga is de jongste van het stel. Een 

katholiek arbeidersgezin. Haar vader werkte tot aan zijn pensioen, bij Akzo in 
Hengelo, als elektrolysemonteur. Moeder deed de huishouding en verdiende 

nog wat bij als hulp bij een familie in Haaksbergen. Een vetpot was het thuis 
niet. „Het was vrij sober. Maar we hebben niks essentieels gemist.” 

(bron; tekst en foto TC Tubantia) 
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Kerstmarkt Boekelo 2018 ”Back in town“ 
Lekker slenteren langs gezellige kraampjes, glühwein en warme chocomelk drinken en 

genieten van sfeervolle kerstmuziek. Al deze ingrediënten zijn te vinden in Boekelo op 
zaterdag 15 december van 17.00 uur tot 21.00 uur in het centrum van Boekelo. Alle 
winkeliers zijn geopend, daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan standhouders van 
o.a. kinderkleding, dameskleding, accessoires, cadeauartikelen en woonaccessoires. 
Rond het carillon zorgen verschillende horecaondernemers voor een lekker hapje en 
drankje. Deze avond vindt er vanuit de BOV (Boekelose Ondernemersvereniging) een 
verloting plaats van drie waardebonnen die verzilverd kunnen worden bij alle 
ondernemers die aangesloten zijn bij de BOV. Houdt de Beckum Beter Bekeken van 
december goed in de gaten. Uiteraard wordt er ook aan de kinderen gedacht. Denk aan 
een springkussen, schmink en de rest is een verrassing....Wij hopen jullie allen te 

mogen verwelkomen op 15 december. 
 

HOHOHO Merry Christmas, Boekelose ondernemersvereniging 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verloting Kerstmarkt Boekelo 2018 
 
Naam  : ………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………. 
 

E-mail  : ………………………………………………………………………………. 
 
*Lever dit lot in bij de daarvoor bestemde bus bij het Carillon 
onder de kerstboom. Inleveren kan van 17.00-20.30 uur. Om 
20.45 uur zullen we de winnaars bekend maken. 
 
 
 

Pitamientjes…. de jeugd aan het 

woord! 

In deze BBB Max van Straaten aan het woord. Onder het genot van 
een glas ranja hebben wij gezellig gekletst. Max staat op de foto op 

zijn favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier. 
 

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep: 
Max, ik ben 12 en ik zit in groep 8. 
 

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school? 
Ik hoef alleen maar door de tunnel. Ik ga altijd met de fiets naar school. Ik ga 

ook alleen naar school. Het is ook niet zo heel erg ver. 
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Wat is je favoriete vak op school en waarom? 
Spelling, dat vind ik best wel gemakkelijk. Ik vind het leuk om woorden op te 
schrijven en ik ben er ook goed in. Ik ken veel woorden, echt veel lezen doe ik 

niet. De woorden die ik zie onthoud ik heel erg gemakkelijk. 
Doe je aan sport? 
Jazeker, voetbal. Mijn positie is 

rechtshalf of rechtsvoor. Eigenlijk 
is de plek waarop ik het meest 

sta rechtshalf. Dat vind ik een 

mooie plek. Ik kan ballen 
voorzetten naar de spits. En die 

kan dan gemakkelijk scoren als 
hij goed kijkt (-; Luuk). 

 
Zou je wel een andere sport 
willen doen? 
Het liefst zou ik dan willen 

mountainbiken. Lekker door 
bospaadjes scheuren en hard 

fietsen. Dat lijkt mij heel erg 
leuk. 
 
Wat zijn je favoriete hobby’s? 
Formule 1 kijken. Ik sta dan vroeg op en ga samen met papa kijken. Of als het 

in de middag is dan komt Luuk ook wel eens kijken. Max Verstappen is mijn 

favoriet. 
 
Minder snoep en meer fruit is gezond voor kinderen, wat vind jij? 
Dat is wel waar. Ik eet ook wel fruit een snoepje vind ik ook wel lekker. 

Aardbeien is mijn favoriete fruit. En ik vind ze ook lekker zonder slagroom. 
 
Jullie hebben huisdieren. Welke?  
Een hond Puk. En een konijn die heet Ronnie. Deze naam heb ik gewoon een 

keer bedacht. Leuke naam Max! 

 
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen 
wonen? 
Met mijn moeder woon ik heel dicht bij school in de oudbouw. Met papa woon 

ik in het centrum van Hengelo. 
 
Hoe gaat het volgend jaar met jou?  



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 9, 2018 

pagina 12 

Ik denk dat ik dan op Twickel Delden zit. Ik weet nog niet zeker of het TL of 

Havo wordt. Graag zou ik willen dat Rick met mij mee gaat. Ik denk dat hij 
naar een andere school gaat. 
 
Wat doe je het liefst met papa of mama samen? 
Met papa kijk ik het liefst Formule 1 en met mama zou ik graag een keer 

samen koken. Dan beslis ik wat we eten…. spaghetti wordt het dan mam. Met 

mama klets ik gezellig. 
Dank je wel Max voor dit leuke gesprek.  

Petra Kok 
 

Verlichte Boerderijen- en gebouwenroute 
Tevreden kijken we terug op een geslaagd evenement. Ondanks dat we de 

gegevens en ervaring van 2016 hadden, vergde dit toch nog wat extra 
voorbereiding. De routes zagen er mooi en sfeervol uit en bij de stopplaatsen 

was er prachtige gitaarmuziek van Sem Vossebeld en Maureen ter Bekke met 
zang van Loes Bolks. Sommige routerijders zongen spontaan mee. Ook was er 

dit jaar extra aandacht besteed aan oldtimers/dieren/kunst/oude ambachten 
wat op sommige plaatsen een prachtig totaalplaatje opleverde. Wat deze route 

zo bijzonder maakt, is dat men op wegen en plekken kwam waar je normaal 

gesproken niet mag rijden of fietsen en dat je niet zomaar bij mensen over het 
erf rijdt. Buurtschap Hoonhook had met behulp van de kinderen de stopplaats 

bij Ottink prachtig versierd. De hele herfstvakantie is gebruikt om pompoenen 
te snijden en zijn er sprookjes gemaakt in het teken van Halloween. 

Wij hebben besloten om dit evenement om de vier jaar terug te laten komen 

om een goede, kortere en vernieuwde route te maken. Zo blijft het voor de 
deelnemers die hun woning in het licht zetten ook een mooie activiteit en zo is 

het aantrekkelijker voor de routerijders.  
Wij bedanken de sponsoren die dit mede mogelijk hebben gemaakt en veel 

dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Tot ziens in 2022. 
Bennie Goselink, Wim Meijer, Remon Scharenborg, Martin Veldhuis 
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Fraaie indrukken van de verlichte boerderijen-gebouwenroute 
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MIDWINTERFEESTEN BECKUM 
Goedkoop kaartje scoren? Naar de kerstmarkt! 
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Beckum Beter Bekeken 1e jaargang 1979 
Terugblik in de GESCHIEDENIS - deel 5 - 

We zijn toe aan deel 5 die de maanden oktober en december van 1979 
belicht. Even terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag. 

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen! 
 

Oktober 1979 
In deze maand staat de urenverdeling van het sportzaalgebruik ’t 
Geertman vermeld. Respectievelijk volleybal en gym/trim op maandag, handbal 

en voetbalveteranen op dinsdag, voetbal mini’s en voetbal pupillen en Achilles 

badminton op woensdag, handbal en gym dames en veteranen voetbal (Joh. 
Pot) op donderdag, badminton, tennis en volleybal op vrijdag, tennis op 

zaterdag en voetbal senioren op zondag. Nadere informatie; kantinebeheerder 
Marinus Wolters, tel. 404. 

 

Een groot touwtrektoernooi werd gehouden op de wei van Anton ten Dam. 
21 Ingeschreven ploegen zowel dames als heren. Zelfs een Zweedse ploeg was 

ingeschreven, maar die kwamen vanwege het dragen van gymschoenen niet 
verder dan de poedelprijs. De dames van Oele waren duidelijk de sterkste. In 

de finaleserie bij de heren bleken Oele en Boekelerhof het sterkst en na 
barrage won Oele het toernooi. Beckum1 werd 3e voor Bentelo, Twekkelo en 

Hengevelde. 

 
Tussenstand kruisjascompetitie 

1. H. Nales, 2. J. Roosen, 3. M. Wolters, 4. B. Dobber en 5. H. Wijlens. 
 

St. Jeugd en Vormingswerk meldde een zeer geslaagd weekend in de 

blokhut in Bentelo en de jeugd maakte meteen kenbaar; volgende keer moeten 
we maar een hele week gaan! Er was een referaat gepubliceerd door de 

redactie met als onderwerp, dat sport zo mooi én onvoorspelbaar kan zijn. 
Zowel bij topsport en recreatief bezig zijn. 

 
Marinus Wolters op de foto als kantinebeheerder met een 11- tal pupillen 

aan de bar onder met motto; Jong geleerd, oud gedaan…! 

 
Levenslust geeft uitgebreid informatie over het aanstaande toneelstuk; ‘De 

zon tegemoet’ met debutanten Cecilia Hofstede, Henk Penterman en Els 
Vossebeld. 

 

Er waren maar liefst 5 handbalkampioenen bij de TVO jeugd en Irma 
Ottenschot, Esther Damveld, Lita Pot, Petra Morsink en Wilma Vossebeld 
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kwamen aan het woord. ‘De trainingen zijn soms te streng’, was een 

bekentenis! 
 

En natuurlijk; Vogelvreugd hield ook toen een tentoonstelling. Een grote 

variatie aan vogels zal worden ingebracht. Totaal meer dan 300 exemplaren. 
 

HekselmesienHarry klaagde ook toen al over misstanden in de wereld, deze 
keer oa.: De Prüsse hef de grèènze dichte doane veur oonze mesvarkens, vin 

ik ne vuile streek. Dat smoesje oawer wörmkes in ’t varkensvleis is glad 

lullevikaatsie, dat is ‘t. 
 

Stichting Zomerfeesten heeft geprobeerd om een kort weekend na 
Pinksteren de feesten te organiseren, maar dat lukte niet. Vooral de lunapark-

pachters lagen dwars. Die willen alleen het Pinksterweekend komen, dus 4 
dagen. Voor 1980 worden dus de Zomerfeesten op 23-24-25-26 mei. Met 

wellicht een lus van Beckum vooraf als onderdeel, misschien 5 mei 

bevrijdingsdag? 
 
De Beckumer Crossclub telt 20 leden en de leeftijd varieert tussen 9 en 26 
jaar. Probleem was toentertijd dat geen permanent crossterrein beschikbaar is. 

Gelukkig kan op een perceel grond van dhr. Breteler (de preense) enkele 

maanden gecrost worden als de mais eraf is gehaald… mooi gebaar! 
 

Carnavalsvereniging de Beckumer Ossens publiceren een volle pagina. 
Groots afscheid van prins Gemini en adjudant bij de residentie Annink Pot met 

muziek van de Rubies en Mölnbloaskapel. 
 

TVO volleybal is na de opening van de sportzaal dan opgericht en kent een 

flink aantal leden binnen korte tijd. Maar liefst 55 volleyers dus en dat 
betekende een noodzakelijke splitsing qua groepen die prestatief dan wel 

recreatief willen volleyen. Ook al met het oog op een komende 
(recreatie)competitie. De eerste trainers zijn Henk Scharenborg en Willy 

Oosterwijk. De volleycontributie is vooreerst fl 60.-/jaar. 

Het bestuur wordt gevormd door Marijke Bruins voorzitster, secretaris Harrie 
Jannink, penningmeester Herman Ross, Joke Ottink, Trees Morsink en Irma 

Mulder. 
 

De Dorpsraad had overleg met de gemeente over een aantal nijpende zaken. 

 Verkeerslichten met handbediening bij bakkerij Pot; ‘een slepende 

affaire’ vooral vanwege gebrek aan financiële middelen. 
 Riolering Haaksbergerstraat, percelen tot 191-199. 

 Ganzebosdijk; ergernis van aanwonenden. Jaarlijks onderhoud à plm.  

fl 400.-/jaar of aanleggen verhard wegdek dat plm. fl 30.000.- kost? 
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 Voetpaden Twickel; huidige verkeerborden aanpassen, dan ook 

gebruik mogelijk door fietsers. 

 Nieuwbouw. De Provincie heeft nog moeite met uitbreidingsplan aan 

deze zijde van de Haaksbergerstraat zoals dat voorligt. De Dorpsraad 
zal vragen beantwoorden. 

 Actie voor de basisschool staat op stapel. Waarom? De boekenkast is 

leeg, die zien we graag gevuld met leuke, spannende, leerzame en 

gezellige leesboeken. Hoe? Door het houden van een rommelmarkt 
met leuke attracties. Wanneer? 1 december a.s. in en om de school. 

 

November 1979 
BBB IN 1980! 
De BBB redactie en het jeugdbestuur van TVO (onder wiens financiële 
verantwoording BBB tot nu toe werd uitgegeven) hebben zich beraden over de 

toekomst. Het jeugdbestuur wil de verantwoording overdragen, want BBB is 
geen specifieke TVO aangelegenheid meer. Met alle belanghebbende 

verenigingen wordt overlegd hoe nu verder. En de BBB redactie heeft 

afgecheckt, dat het mogelijk is om huis aan huis BBB te verspreiden. 
Maandelijks worden dan 500 exemplaren gemaakt (was 450). Ook wordt dan 

een kleine bijdrage gevraagd van niet-leden van Beckumer verenigingen. 
 

De bestuurstafel van TVO meldt dat met de binnensport nieuwe afdelingen 
cq. besturen gevormd worden om organisatorisch alles in goede banen te 

leiden en een omnivorm voor TVO wenselijk is. 

Wat accommodatie betreft; het ‘oude veld’ komt voor trainingen nog goed van 
pas. De mast met armatuur die op de Kruudnhof overbodig is, zal zo spoedig 

mogelijk aan de Geurtsweg worden geplaatst, zodat het hele veld redelijk 
verlicht zal zijn. Een gift van de Rabobank zal in de sportzaal worden besteed 

voor een prachtige klok en elektronisch scorebord. Waarvoor hartelijk dank, 

meldt het bestuur. 
 

Stichting Zomerfeesten introduceert nieuwjaarsreceptie met de KWJ. 
Voor alle Beckumers wordt dat een jaarlijkse traditie. In navolging van vorig 

jaar toen de KWJ het eerste initiatief nam. Nu wordt gezamenlijk opgetrokken 

en op de komende Nieuwjaarsdag een receptie gehouden van 15 tot 17 uur. 
Met een hapje, drankje en gezellig bijpraten. De start van een traditie die nog 

steeds elk jaar wordt gehouden. Het zomerfeestprogramma voor 1980 is bijna 
rond. Muziekgroepen als de Bob East Showband en Sweet d’Buster of Massada 

zijn in beeld. 
 

De KWJ houdt haar ontspanningsavonden in de bovenruimte van het 

Geertman en dat bevalt goed! 
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In de voetbalschijnwerpers staat het team TVO8. Een gemèleerd 

gezelschap stoere voetballers, die luisteren naar de namen; Alfons Harink, Erik 
Kleinsman, Hans Wienk, Erwin Wegdam, Frans Breukers, Henny Vossebeld, 

Gerry Lansink, Marcel Wienk, Herman Aarnink, Wim Waanders en Benny ter 

Woerds. Eric, Hans en Marcel wordt het vuur in een interview na aan de 
schenen gelegd. 

 
De Film en Fotoklup wordt gelanceerd in samenwerking met ’t Neutje en 

werkgroep Jeugd. Richard ter Avest legt uit hoe de plannen zijn; in het 

resterende schooljaar 4 films draaien in afwisseling met disco-avonden. De 
eerste film is ‘The outlaw Josey Wales’ met Clint Eastwood en John Vernon, 

entree fl 1.- 
 

Bij TVO persoonlijk rubriek wordt gemeld; GETROUWD, Harrie Jannink en 
Marian Vossebeld – Herman Bunte en Astrid Heuker of Hoek. BETERSCHAP 

GEWENST, J. Koenderink, F. Mulder, T. Koel. 

 
Stepelo United laat van zich horen. Op een toernooi bij vv AVC werd na een 

nederlaag tegen FC Bannink gewonnen van Jackpot, Crossclub en Bubo. In de 
kruisfinale tegen Lido uit Groenlo werd het een conditieslag; na een 4-1 

voorsprong werd nipt met 4-3 gewonnen. In de finale met opnieuw FC Bannink 

als opponent, werd met 2-1 gewonnen. De grote beker werd bij Spilman in 
Beltrum uitgereikt en vond een plaatsje bij café Evers. 

 
En ook TVO Tennis werd opgericht en op 13 november was de eerste 

vergadering. Die meldde, dat er voor 2 groepen lessen worden gegeven. 
Daarnaast komt er een uur vrij tennissen. Er is spontaan een bestuur gevormd. 

Voorzitter Eddy Wissink, Riet Schoenmakers secretaris en penningmeester Irma 

Kosters. 
 

De KVO en KWJ melden activiteiten zoals vossenjacht, modeshow en 
Sinterklaasfeest. Een kleurplaat voor de jeugd is geplaatst en de Beckumer 
Ossens nodigen het publiek uit voor een grote Sinterklaasmiddag bij Annink-

Pot. 
 

De prestaties en trainingen van TVO voetbal worden onder de loep 
genomen door Gerrit Postma, toenmalig TVO selectietrainer. Het eerste traint 

vrij goed, de meesten 2x per week en bij het 2e trainen de meesten 1x per 

week. Ik hoop dat het 1e zich kan handhaven, moet kunnen met de kwaliteit en 
het 2e heeft titelkansen. Dat waren zijn voornaamste conclusies. Na 26 

trainingsdagen was de ranglijst (let ook op de namen!) bij TVO1; H. Wielens 
25, H. Asbroek 24, E. Temmink 24, M. Ottink 23, T. Alferink 21, F. Ros 21, H. 

Morsink 19, J. v. Petersen 19, H. Veldhuis 19, M. Waanders 19. 
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Bij TVO2 hadden de volgende spelers een hoge trainingsscore; M. Wielens 19, 

gebr. H. en T. ten Dam 18, G. Ottink 16, T. Wijlens 15, M. Morsink 13 x. En bij 
de keepers; J. Lammers 25, L. Asbroek 24, R. Langeslag 22x. 

 

Tevergeefs met de bus naar Borger. Dat was me wat, de TVO 
handbaldames moesten naar opponent Borger in Drenthe. Een volle bus met 

44 speelsters en supporters toog vol goede moed op pad. Om 12.15 uur reden 
ze Borger binnen en de voorbereiding begon voor nr. 2 TVO tegen 

hekkensluiter Borger. Maar waar bleven de scheidsrechters?? Na een uur 

afwachten/informeren bleek er nog geen scheidsrechters-duo te zijn. Om 14.30 
uur viel de beslissing, afgelast…Het handbalverbond had dus een blunder van 

de eerste orde gemaakt. Tegen 15.00 uur ging de bus vol teleurgestelde 
handballers en fans terug naar Beckum! 

 
Uitbreidingsplan Beckum. Ook toen dus al verliepen de onderhandelingen 

met de gemeente en ook de provincie stroef. De Dorpsraad Beckum deed haar 

best, maar de overheid viel moeilijk te overtuigen van de noodzaak tot 
nieuwbouw alhier. ‘Toch blijft er goede hoop dat de streefdatum van bouwstart 

medio 1982 ten uitvoer kan worden gebracht’. 
 

In memoriam Martinus Boenders. Ten gevolge van een ongeluk overleed 

TVO erelid Martinus Boenders op 59 jarige leeftijd. Vele jaren heeft hij zich 
ingezet voor onze vereniging en zijn huis was een trefpunt van werken en 

gezellig samenzijn ten dienste van TVO. Na zijn vertrek naar Hengelo bleef hij 
de TVO verrichtingen trouw volgen. 

 
Proficiat pastor Herman Bruggeman. Afgelopen weekend werd bekend dat 

pastor Bruggeman was benoemd tot pastoor in Beckum. Als jeugdpastor was 

hij al vele jaren werkzaam in vier parochies waaronder Beckum. En bleek een 
bezielend persoon te zijn, die me enthousiasme zijn taken vervulde. Beckum 

prijst zich gelukkig met de benoeming van de nieuwe pastoor. 
 

Nog één maand, december 1979, wordt vanuit de historie in de 
komende BBB gepubliceerd!!                                                      Jan 
Ottink 
 
 

Het instituut LEVENSLUST 
Een begrip in Beckum column 
 

Toneel van Levenslust brengt altijd talloze toeschouwers naar het 
Proggiehoes. Ook dit najaar weer. Uitverkochte voorstellingen, het is de 
laatste jaren een logisch verschijnsel. De mensen hebben nu eenmaal die 
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beslommering nodig om aan de dagelijkse drukte en verplichtingen te 
ontsnappen. Lijkt het. 
 

En ja inderdaad, het doorsnee publiek is grotendeels boven de vijftig. Wat 
heet, dat mag je wel inschatten op 60 tot 80 plussers. Ook opvallend; relatief 

veel publiek komt uit plaatsen in de regio. Maar gemiddeld genomen komen 
ook veel Beckumers opdagen, (die aanvankelijk wel eens even de kat uit de 

boom willen kijken!). En als je die toestroom van het publiek beschouwd, zie je 

vaak diezelfde gewoonten en tradities. Al een uur voor aanvang begint de 
stroom op gang te komen. Koffie-thee staat gereed in de gang, twee meter 

verderop zit Anny aan de kassatafel, maakt een praatje, diept het aantal 
bestelde kaartjes op uit de bak en int het geld. Tussendoor wordt bij de 

muntenkassa een voorraad(je) munten gekocht door degene, die deze avond 

nog enkele drankjes gaat verteren. In de grote zaal zijn een aantal plaatsen 
gereserveerd, voor minder valide mensen/begeleiding en Zonnebloem 

aanvragen. Mensen nemen plaats, schuiven op, schuiven door, vaak laverend 
met een kop koffie in de handen langs de smalle ruimte tussen (op)staande 

mensen naar die twee vrije plaatsen achteraan de rij… Zo ik zit, hé hé. 
Een programmaboekje met een full color foto met alle Levenslust spelers, 

regisseur, souffleuse, regisseur etc. wordt doorgelezen. Veel vrijwilligers zijn 

druk om het de bezoekers naar de zin te maken. Helpen met kopjes koffie en 
thee inschenken, ‘koekje erbij?’ en later glazen af te ruimen in de zaal, stoelen 

bijhalen, verplaatsen of verschuiven. Achter de bar handige barkeepers en 
enthousiaste hulpen. Als de zaal langzaamaan volstroomt, wordt het 

geroezemoes groter. Binnenkomende gasten worden geobserveerd, oude 

bekenden treffen elkaar weer na zoveel tijd, herinneringen worden opgehaald. 
Tegen half acht-kwart voor acht leren blikken op het horloge; hé, het duurt 

nog even voor het begint. En tegen achten concluderen de meesten ietwat 
ongeduldig, dat het nu wel eens mag beginnen. En inderdaad, klokslag achten 

gaat de gong, worden de lichten gedoofd en het dieprode gordijn opgetrokken. 

Of nee, het gordijn schuift open. De klucht ‘De bende van de Zonnewende’ 
begint. 
In de pauzes wordt door een deel van het publiek de bar bezocht. Het is 
dringen voor het meest dorstige volk de eerste minuten. Het barpersoneel 

komt handen en voeten tekort. Maar de koorts duurt maar enkele minuten, 
dan is iedereen voorzien. En na de voorstelling - als de schrik van de bijna 

blote man is weggeëbd(!) - de bekende taferelen. Lovende woorden voor de 

acteurs aan de bar ‘het was weer ouderwets lachen’ schouderklopjes, gezellig 
napraten. Buiten staan de opgeroepen taxibussen gereed en de mensen gaan 

tevreden huiswaarts. Het instituut Levenslust heeft zijn faam weer 
waargemaakt. 

Knitto 
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Historisch boek BECKUM EN DE BECKUMERS 
1900-2000 

Het boek is nog steeds te koop (15 euro). Bij het Historisch Archief Beckum, dat elke 
maandagmorgen zitting heeft in het Proggiehoes van 9 uur tot 12 uur. Ook kunt u 

contact opnemen met Ria Jannink, tel. 074-3676430.  

Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen? 

 
Kerstconcert: zondag 23 december 2018 
De gebroeders Henk en Benno Goering uit Haaksbergen komen ook dit jaar weer met 
hun kerstconcert in Momentum. Ze hebben zelfs een aantal nieuwe liederen 

ingestudeerd die ze graag laten horen. In de pauze is er koffie en een drankje. We 
vragen deze middag geen entree, maar een vrije gift voor de onkosten.  
Aanvang 14.30 uur, Momentum, Beckumerstraat 169 te Boekelo 

Vriendelijke groet, Gerry Leferink, Beheerder Momentum 

 

83 jaar en nog VOLOP IN BEWEGING 
Ga er maar aanstaan, op je 83e wekelijks nog sporten. Op de ijsbaan 
en op het tennisveld. Maar Johan Vossebeld draait er zijn hand niet 

voor om. Nog lang niet… 
 

Veelal met de fiets tweemaal per week naar het tennisveld in Beckum en 
Hengelo. En ook wekelijks een bezoek aan de ijsbaan in Enschede is vaste kost 

gedurende het seizoen. Terwijl hij tussendoor met echtgenote Diny geregeld 

fiets- en wandeltochten maakt door de rijke natuur rond Beckum. 
Vroeger al was Johan liefhebber van natuursporten, zoals schaatstochten en 

hardloopwedstrijden door natuurgebied. Vooral voor wat betreft het lange 
afstand schaatsen had de naam Vossebeld een bekende klank in de regio. We 

praten dan over de 50er en 60er jaren. 
 

Sport bedrijven: Je voelt je jong en blijft er vitaal bij: 
Dat mag je wel zeggen. Inderdaad van jongs af aan heb ik aan sport gedaan. 

En hoe ouder je wordt, des te beter is het om regelmatig te sporten. Niet meer 

zo ‘alles uit de kast halen’, maar gewoon bijhouden, want veel beweging heb je 
dan nodig. 
 

Eerder was je stoere verdediger bij TVO voetbal en daarna jarenlang scheids-
rechter. Hoe kijk je daarop terug en wat is er sinds die tijd allemaal veranderd? 
Op de eerste plaats; er was vroeger meer acceptatie, het was leuker met 

minder korte lontjes. In die tijd bij TVO1 speelde ik met jongens als Johan Pot, 

Hein en Bennie Vossebeld en Jan Koenderink. We waren serieuzer en hielden 
meer rekening met het zondags moeten presteren. Althans, dat gevoel heb ik. 

Ik heb tevens enkele jaren als jeugdleider met het C en B elftal gewerkt. 
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Jongens als Bouke ten Brinke, Johnny Ottink en Herman Ross waren toen ook 

jeugdleider. Ik herinner me nog, dat het toen al moeilijk was om ouders te 
strikken om mee te rijden zaterdags. 
 

Tennissen nu ook bij TVO tennis dinsdags. Maar anders als in Hengelo? 
Nou anders…je sport vooral voor jezelf. In Hengelo zit ik al 23 jaar (!) bij de 

tennisgroep, eerst op Woolderes, later op het Veldwijk. Het is nu op beide 
plekken, Hengelo en Beckum, gewoon leuk met gewone mensen. Alleen in 

Beckum wordt er nadien nog even gezellig nagepraat met een drankje… 
 

Schaatsen op de ijsbaan in Enschede, alleen of in groepsverband? 
Ben daar pas weer met de seizoenstart begonnen. Je schaatst 1½ uur je 

rondjes met een kwartier pauze. Soms wil ik wel eens aanhaken bij een 

groepje ‘doordouwers’. Dan maak ik wel 90 tot 100 rondjes. 
 

Nog fit genoeg om dit jaren vol te houden? 
(lachend) Ik heb mijn hele sportloopbaan nauwelijks blessures gehad (correctie 

Diny; je kwam vroeger na de voetbal een keer thuis met het hele been open! 
Johan; soms moet je wat als de nood aan de man is…). Nee afkloppen, als ik 

fit blijf zal ik nog niet stoppen. Bovendien is tennis en schaatsen geen 
contactsport. 
 

Heel andere bezigheid; je bent ook collectant bij de misvieringen in de 
Beckumer kerk. Hoe zie je hierbij de 
toekomst voor Beckum? 
Wordt een moeilijke, aflopende zaak 

helaas. Vooral voor de kerkgangers 
die nog overblijven. Ik telde laatst 

dat er zo’n 10 misbezoekers waren 

aan de ene kant van de kerk. Een 
ommekeer zit er, realistisch gezien, 

niet in. Dat sombere beeld zie je ook 
zo’n beetje bij buurtparochies. 
 

Er is de laatste jaren veel veranderd 
aan de Rotersweg, wordt er nu ook 
een woning gebouwd links van jullie 
huis voor het ingeplante bosperceel? 
Goede vraag. Wij weten net zoveel 
als andere Beckumers; geen idee 

dus. We hoorden wel informeel, dat 
er plannen bestaan. We wachten 

maar af, hoe en wanneer dat 

eventueel zal doorgaan. 
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Maandelijks BBB bezorgen is ook zo’n vaste bezigheid: 
Jazeker, doe ik met plezier. Was het de vorige keer trouwens vergeten, had 

niet op kalender gelet. Trouwens Diny en ik lezen het maandblad van a tot z. 
Er staat van alles in; activiteiten en ontwikkelingen in Beckum. Voor jong en 

oud . 
 

Ben je nog betrokken bij restaurant Fleur de Sel, waar Marcel de scepter 
zwaait? 
Nou niet zo vaak, maar bij bijzondere klussen, onderhoud of snoeiwerk dan 

spring ik wel bij. 
Het was een aangenaam gesprek, de koffie smaakte lekker. Johan en Diny maken zich 

op om naar Delden te gaan en een griepprik te halen. Nooit verkeerd, de meeste 
mensen hebben er baat bij. Diny speurt op mijn verzoek even naar een foto van Johan 
voor bij dit verhaal in BBB. Ze haalt haar mobiel tevoorschijn en waarachtig, een mooie, 
nog recente foto van Johan komt in beeld. ‘Ik zal Linda wel even vragen om deze op te 
sturen’. Ik bekijk de foto en kan de opmerking van een glimlachende Johan zelf direct 
beamen. ’Het is precies HösBennard, maar dan in de herinnering met ne pette op’! Maar 
dan komt Johan ’s anderdaags met een andere foto om bij dit verhaal te plaatsen…  
Bij deze dus. Gemaakt in 1995, Johan in sporttenue. Ook goed…. 

Jan Ottink 

Zonnebloem 
De Zonnebloem organiseert een uitje naar een tuincentrum in kerstsfeer. Op 

woensdagmorgen 28 november. Kosten € 5,- p.p. incl. koffie met ……. Vertrek 

9.30 uur. Vervoer: U wordt thuis opgehaald. Opgave voor 21 
november 2018 bij: Marian Jannink 074-3676372 of 

Sandra Nales 074-3676583. 

 
Zonnebloem – Zon in de schoorsteen 
U was gewend dat Annie Ottink Zon in de Schoorsteen voor Beckum 

regelde. Vorig jaar heeft Annie kenbaar gemaakt dat ze het in 2018 niet meer 
regelt. Vanuit de Zonnebloem is gevraagd wie deze taak op zich wil nemen. 

Nelly van de Broek en Truus Kamphuis hebben zich beschikbaar gesteld om dit 

samen te doen. In de gang van zaken verandert er niets. Zoals ieder jaar 
hopen wij weer te mogen rekenen op onze vaste geefsters(gevers). Omdat we 

van te voren nooit weten hoeveel geefsters(gevers) wij nodig hebben zijn 
nieuwe aanmeldingen van harte welkom. Wordt u dit jaar niet gevraagd voor 

het maken van een pakje dan komt u zeker volgend jaar aan de beurt. De 

geefster/gever ontvangt een envelop met de gegevens van de ontvang(st)er 
en verdere informatie. 
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We willen Annie bedanken voor de vele jaren dat zij Zon in de Schoorsteen 

voor Beckum heeft geregeld. We hopen dat ook wij op uw hulp mogen 
rekenen.  

Onze telefoonnummers zijn: 

Nelly van den Broek, 074-3676366 of per mail: fysiovdbroek@hotmail.com 
Truus Kamphuis, 074-3676521 of per mail: gamkamphuis@gmail.com 

 
Luk akkefietjes 
Mina van de Kuierlappe was op’t rabat. En nig zo’n klein betje. Want ze har 
bod kreeng’, dat de dochter van GrösstekkersGreetje, den vriendin was van dat 

deantje den op schole de miete an har stok’n - zodat de hele klasse 
hoolderdeboolder deur meka leup en d’r gin zalve an te verstriek’n was - nig 

mear wol hem’n dat zee op ’t verjeurdagsfeest van den verwèèn kwas mog 

kom’n. En wat Greetje veur hef, hef ze nig achter, za’k ma zeng, wo’k oe ef’n 
vertel’n. Noe kö’j dat op vieftig meter ofstaand ok wa zeen. Ne veurgevel van 

hier tot’ hut’nveeld en ne koonte van doar tot ’n hoonhook… En noe vroag ie 
mie natuurlijk wat Mina van de Kuierlappe doar met te maak’n hef en 

weurumme den sniphaan van de wiese is. Nou, um ealuk te wea’n… ik zol’t bie 

de Hemmelse vader nig wet’n…. 
Wat ik wa wet, is een mooi akkefietje dat zich op’n breenk van de Grösstekkers 

of heffe spölt. Of better gezegd; bie ’t fnüs in de kokkök’n. Want den keal van 
GrösstekkersGreetje was merakels hadheurig won’. Wat zeg ik; den ooln bram 

was zo doof as nen oawerjeurigen kwartel. Laatst schreeuw’n Greetje vanoet 
de kök’n nor um; goa’j de rollade efkes anbakk’n? Zeg ’t menneke met de 

haand achter de flapoar’n; wat zei’j, mo’j ’n rollator nog oetpakk’n? Zo heur ie 

nog is wat, dat doo’j. Hek oeleu noe schrifteluk op ’n stukste pepier bod van 
doane, dat hek. 

HekselmesienHarry 

 
Kerst bij de Watermolen in Oele, 9 december 

Op zondag 9 december vanaf 13.30 uur vieren we 

kerst bij de watermolen in Oele. De noabers en 
molenaars versieren de watermolen en brengen 

deze in ouderwetse kerstsfeer. Zoals ieder jaar 

maken ze zelf exclusieve kerststukken, 
kerstkransen, vogelhuisjes en andere 

kerstversiering. Kerstverlichting, knapperende 
houtvuurtjes, boerendansers. kerstbomen, 

midwinterhoornblazers die ‘n oal’n roap blazen. 

Met dank aan de boerendansers Twentsche Leu 

mailto:fysiovdbroek@hotmail.com
mailto:gamkamphuis@gmail.com
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die hun prachtige folkloristische dansen laten zien en de Hengeler 

Mirrewinterhoarnbloazers, beiden uit Hengelo. Kortom… een speciaal idyllisch 
sfeertje dat u alleen in Oele bij de kerstwatermolen kunt proeven… Tegen een 

kleine vergoeding kunt u koffie, thee, krentenwegge, warme chocomelk en 

warme glühwein kopen. De gehele opbrengst hiervan gaat, zoals ieder jaar, 
naar een goed doel in Hengelo of omgeving. We hopen, mede door uw gulle 

gave, weer een mooi bedrag te schenken. Kom vooral op tijd. We nodigen u 
van harte uit en hopen op een grote opkomst! Tot zondag 9 december 

aanstaande vanaf 13.30 uur op de Olde Meulenweg 4. 
 

Adventsactie 2018 
Straatkinderen terug naar huis in Rwanda 
Zoals voorgaande jaren afgesproken, is dit jaar voor de adventsactie door de 
MOV groepen van de Heilige Geestparochie wederom gekozen voor de 

straatkinderen in Rwanda. Het is voor ons tevens het laatste jaar van dit 
driejarig project. Eind september kregen we bericht van de stichting Fidesco 

Nederland de projectpartner van de Adventsactie dat door het goede verloop 

van de actie het beloofde bedrag € 70.000 voor dit project kon worden 
overgemaakt aan Cecydar. In de brief bedanken ze onze parochie wederom 

heel hartelijk voor de keuze en de inzet van dit poject. 
In het afgelopen jaar heeft Cecydar, die al jaren door Fidesco financieel en met 

mankracht wordt ondersteund, 182 kinderen in het centrum opgenomen 

waarvan 90 kinderen een plek vonden in een familie. Deze gezinnen zijn vaak 
erg arm, hadden behoefte aan voedsel, aan het betalen van verzekeringen of 

de aankoop of reparatie aan hun huis.  
Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit en in 2018 

wil Cecydar daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De 
waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt 

aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonne-

energiesysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het 
elektriciteitsnet. Zon is er genoeg in Rwanda dus die investeringen verdienen 

zich terug en leveren kostenbesparingen op. 
Naast de verduurzaming wordt er ook geld uitgegeven voor de dagelijkse behoefte van 
de straatkinderen zoals voeding, kleding, scholing en personeel. 
Mocht u meer willen weten over het straatkinderen project? Kijkt u dan eens op 
www.cecydar.org of www.fidesco-international.org/nl/prj/straatkinderen-in-rwanda/. Hier 
vindt u mooie verslagen met foto’s en uitgebreide achtergrondinformatie. 
Wij kunnen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw 
steun.  

MOV-groepen van de Heilige Geestparochie 
 

 

http://www.cecydar.org/
http://www.fidesco-international.org/nl/prj/straatkinderen-in-rwanda/
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VOGELVREUGD TENTOONSTELLING 
 

Die was 10-11 november in het Proggiehoes. Precies 298 vogels van 

zo’n 20 leden van Vogelvreugd Beckum en De Hobbyfluiters Delden 

waren deze zaterdag en zondag  te bewonderen. 
De Vogelshow 2018 was de 40ste die in het dorpshuis van Beckum wordt 

gehouden. „De eerste twee shows waren in de mts van Hengelo, daarna 
hebben we ’m altijd in het tweede weekend van november in ’t Proggiehoes 

gehouden”, zegt voorzitter Theo Waanders van Vogelvreugd. De show is de 

eerste van het seizoen voor de meeste deelnemers. 
„Het is daarmee ook een voorproefje, een test hoe de jonge vogels het zullen 

gaan doen op de grote tentoonstellingen”, zegt Waanders. Zondagmiddag 
eindigde de show met een vaste traditie voor de leden: stamppotbuffet.    Bij 

de jeugd won de blauwe kleurgrasparkiet (foto) van Merle Derksen. 
                                                               (Samenvatting tekst bron;TC 
Tubantia) 

 
Nuttige tip voor huisvrouwen 
Het is maar dat u het weet. Op het Geertmanpleintje voor de TVO 
kantine staat achter op de hoek een ronde ton (achter de otto’s). Die is 
(alleen) bedoeld om er overtollig frituurvet gratis  in te deponeren! 

Dorpsraad jaarvergadering 
Graag wil ik je laten weten dat de Jaarvergadering van de Dorpsraad gepland 

staat op maandag 10 december om 19.30 in 't Proggiehoes. 
De Jaarvergadering en de reguliere vergadering van de Dorpsraad vinden 

gelijktijdig plaats. Iedereen is welkom. 

 
OLIEBOLLENACTIE TVO  

ZONDAG 30 DECEMBER 2018 
Zondag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de jaarlijkse 

oliebollenactie van TVO. De jongens en meisjes van TVO komen 

uiterlijk in week 50 thuis bij u langs om de bestelling op te nemen. 

Op zondag 30 december gaat in aller vroegte de bakploeg aan de 

slag om de lekkerste oliebollen van Beckum te bakken. Deze worden 

dan vanaf 9.00 uur ‘s morgens bezorgd door de jongens en meisjes 

van TVO. 

In het geval dat u geen kans hebt gezien om de bestelling op te 

geven bij de jongens en meisjes van TVO dan is het ook mogelijk om 

uw bestelling door te geven of via www.beckum.nl tot zaterdag 29 

december 18:00 uur of anders nog telefonisch aan Arjan Annink (06-

http://www.beckum.nl/
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33830579) of Tom Ellenbroek (06-51862339) tot zondag 30 

december, uiterlijk 11:00 uur. 

http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oliebollenactie/ 
 

 

Datumbank 
  
25 nov.  Sinterklaasintocht  
28 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
28 nov. Zonnebloem; uitje naar tuincentrum.   
29 nov. OVBO; Thema-avond. 
  1 dec. Jeugdraad Beckum; Super Saturday Proggiehoes. Gratis entree. 
  9 dec. Kerst bij Watermolen in Oele. 
10 dec. Jaarvergadering Dorpsraad in 't Proggiehoes. 19.30-22.00 uur 
11 dec. Ouderensoos 
12 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
14 dec. Vrouw Actief Beckum; decemberavond verzorgd door “de Bentelerweg” 
15 dec.  Oud Papier 
19 dec. Kerstmarkt “Kerst in Beckum”bij het Wapen van Beckum. 
26 dec. Kerstboomfeest bij Café Halfweg. Aanvang 21.00 uur. 
30 dec.  Oliebollenactie TVO 
2019 

  8 jan. Ouderensoos 
26 jan. Midwinterfeest Beckum bij 't Wapen van Beckum 
29 jan. Vrouw Actief Beckum; Notaris Rouwenhorst uit Bentelo komt op bezoek 
12 febr.  Ouderensoos samen met Bentelo  
  2 maart        TVO Kaartmarathon 
19 maart Vrouw Actief; Thema avond “Vrouwenhart” 
7 t/m 10 juni Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong 
7 t/m 12 aug. Muiterweek 2019 
31-32-33 aug.      Volksfeesten Oele 
*********************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019  

24 dec. t/m 4 jan. 2019   Kerstvakantie 
18 t/m 22 febr.     Voorjaarsvakantie 
10 april      Paasmarkt 11.45 – 12.15 uur 
12 april      Koningsspelen 
22 april t/m 4 mei    Meivakantie 
15 juli t/m 25 aug.  Zomervakantie     
 

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

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. 

http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oliebollenactie/
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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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 

 

 

KERSTWORKSHOP  

 
Woensdag 12 dec.  
’t Proggiehoes Beckum.  
Aanvang: 19.00 uur 
Bij deze workshop ga je een 
‘kerstschilderij’ maken. Je hebt de keuze 
uit verschillende  formaten lijsten die we 
eerst gaan bewerken met krijtverf. Er 
zijn hiervoor verschillende kleuren 
beschikbaar en verschillende stijlen zijn 
mogelijk. Daarna zorgen we voor een 
mooie invulling met eigen meegebrachte 

kerstballen/kerstdecoratie. 
 
Onkosten: € 35,- Dit is inclusief 2 lijsten  (exclusief evt. bij mij aan te schaffen ballen en 
decoratie). Voor koffie, thee en een versnapering wordt gezorgd. 
 
Voor info en/of opgave:06 34695889, Of mooi@diannegroothuis.nl 

                                                                         Vriendelijke groet, Dianne Groothuis 
 

KERST IN BECKUM 

Graag willen wij in deze BBB een stukje van de sluier 
oplichten wat er op woensdag 19 december a.s. op het 
programma staat zodat je afspraken kunt maken met 
je familie, vrienden, buren om elkaar op woensdag  
19 december te ontmoeten tijdens KERST in BECKUM 

☺.  

Alle activiteiten zullen plaatsvinden op het sfeervolle 
voorterrein van het Wapen van Beckum. Wat staat er 
zoal op het programma: De kinderen van de 
basisschool zullen dit jaar weer heerlijk gaan genieten 
van een kerstdiner op school. Na het diner zullen de 

kinderen samen met de leerkracht naar de kerstmarkt wandelen waar zij een 
kniepertje met slagroom ontvangen als toetje. Dit toetje wordt hun aangeboden door 
Vrouw Actief Beckum. De kinderen worden op de kerstmarkt opgehaald door de 
ouders. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om bij het Wapen van Beckum deel te 

mailto:mooi@diannegroothuis.nl
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nemen aan een stamppotbuffet (reserveer tijdig!). Dit zal net als vorig jaar 
plaatsvinden in de Twickelzaal. 
 
Vanaf 17.30 zal er een MARKT zijn met diverse uiteenlopende kramen, met voor elk 
wat wils. Een paar voorbeelden van wat je zoals kunt aantreffen: kniepertjes van 
Vrouw Actief Beckum, vlees van Erve Groot Avest, Erve Geurts zal weer mooie en 
lekkere producten presenteren, make-up en huidverzorgingsproducten, de Bleek zal 
ons ook dit jaar weer verassen met iets van de kids. Verder zijn er stands met eco-
producten van Ecomild, wijnen van Wineble, gezellige accessoires voor in huis, 
gepimpte meubels van Mooi Dianne, sieraden, knipjes van Hip Knipje, Jemako 
producten, Spilleman met tuinmachines en klein gereedschap, kerststukjes van Tanja, 
Bloempotje met mooi voorbeelden van bloemstukken, The Nail-Saloon voor mooie 
nagels, sport en gezondheid, kaarten van Made4You. Kerstshoppen in Beckum, Het 
kan! 
We gaan een TENT plaatsen waar we elkaar kunnen ontmoeten. Er zal een gezellig 
muziekje worden gedraaid, er is koffie/thee en gluhwein.  
Ook buiten is er voor de inwendige mens gezorgd van een heerlijk stukje kip of 
sparerib uit de rookton van Tonnie Sigger en Ronny Morsink tot een broodje beenham 
van Mega spies en 2 soorten eigen gemaakte soepen van Erve Groot Avest. Een 
drankje drinken nuttigen en kijken of je een prijs hebt bij ons RAD VAN FORTUIN. Met 
het Rad van Fortuin zijn leuke prijzen te winnen en ALLE verkochte loten doen mee 
met een speciale trekking rond half tien waar een tweetal extra prijzen -een dinerbon 
én een ‘leuke’ reischeque- verloot zullen worden. Zeker de moeite waard om hier aan 
deel te nemen! 
Tijdens KERST in BECKUM zal eveneens bekend gemaakt worden welke wensen er in 
vervulling zullen gaan. Iedereen heeft tot 6 december de tijd om een KERSTWENS in 
te leveren.  
Gun jij iemand iets leuk, iets handigs of……. gun jij jou oma mooie nagels omdat ze die 
van jou ook zo mooi vind… praat je buurjongen alleen maar over grote tractoren… Het 
gaat erom dat we diensten bij elkaar kunnen brengen. Denk eens na wie jij blij zou 
kunnen maken en laat het ons weten -en geef aan waarom hij of zij dit zo verdiend- 
zodat we een aantal kerstwensen in vervulling kunnen laten gaan. (ons mailadres: 
kerstmarktbeckum@hotmail.com) 
SAMEN ER EEN MOOI FEEST VAN MAKEN… daar gaat het om!  
Tot 20 december a.s.                               Mvg. namens de werkgroep KERST IN BECKUM 

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

In november zijn we creatief bezig geweest, bloemschikken 

onder begeleiding van Alfine Hogeling.  
Na al het harde werken werd er onder het genot van een hapje 

en een drankje nog even gezellig bij gekletst. Ruim 60 dames 

mailto:kerstmarktbeckum@hotmail.com


 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 9, 2018 

pagina 30 

zijn naar huis gegaan met een prachtig herfststuk. Alfine bedankt voor alle 

voorbereiding en begeleiding, TOP! 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
We gaan weer kniepertjes bakken en deze verkopen we op de kerstmarkt 

van 19 december a.s. Hiervoor organiseren we wederom de ‘nationale 
kniepertjes bakdag’. 

Dit zal zijn op dinsdag 18 december a.s. We gaan weer voor 2 ploegen.  
Je kunt je opgeven voor ’s morgens: 09.30 – 12.00 of ’s middags van 13.00 – 

15.30 uur. Voor wie de hele dag helpt regelen we natuurlijk een heerlijke 

lunch. 
Ook hebben we een aantal dames nodig die tijdens de kerstmarkt de 

kniepertjes willen verkopen.  
Je kunt je vanaf nu opgeven door een mail te sturen naar 

vrouwactiefbeckum@hotmail.com of door te bellen met Mathilde, 06 15 36 95 

19. We kijken uit naar alle aanmeldingen, zoals menigeen weet, altijd een 
gezellige dag! En niet te vergeten de opbrengt komt ten goede van onze kas, 

dus wie niet kan helpen kan altijd nog helpen door de kniepertjes te kopen  ! 
 

Vrijdag 14 december is het alweer tijd voor de DECEMBERAVOND. 
Toch altijd één van de hoogtepuntjes van het seizoen. De buurt ‘Bentelerweg’ 
organiseert de avond, uiteraard wensen we de dames veel succes met de 

(laatste) voorbereidingen! Tot snel!               
                                                                        bestuur Vrouw Actief 
Beckum 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Werkgroep Jeugd 

Op dit moment draaien we weer met een seizoen voor Werkgroep Jeugd. De 

eerste avond was in ’t Proggiehoes. Dit was met een enveloppenspel met 
opdrachten in de kom van Beckum, een ruilspel, een puzzel en een spelletje in 

het fietsenhok van school. Dit was allemaal tijdens een gigantische regenbui 

maar dat mocht de pret niet drukken. Werkgroep Jeugd is ongeveer iedere zes 
weken door een avond met een zeer gevarieerd programma. Dit is voor de 

eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Mocht je je betrokken 
voelen bij Beckum en hiervoor niet benaderd zijn, je bent welkom! 

 
Voor onze afscheidsgroep ligt de avond nog in het verschiet. Jullie worden 

hiervoor benaderd. Ook willen we iedereen nog bedanken die een bijdrage 

geleverd heeft aan de statiegeld flessen actie bij de Jumbo in Haaksbergen 
waar we het mooie bedrag van € 198,60 hebben ontvangen! Hier kunnen we 

een leuke avond van organiseren. 
Namens de leiding van Werkgroep Jeugd, 

Nicolle Assink, Dianne Asbroek, Miranda Waanders en Gini Heijmerink 

 
Jeugdraad: Super Saturday 
De Jeugdraad organiseert wederom een feestavond om het jaar af te 

sluiten. Op zaterdag 1 december is het Super Saturday met de band Blue 

Shoes in ’t Proggiehoes. De entree is gratis en de zaal is geopend vanaf 
21.00 uur.  
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H. Blasius Beckum weekendvieringen 
NOVEMBER 

Zo. 25 nov.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     CECILIAVIERING 
     Werkgroep/dames-herenkoor 
DECEMBER 
Zo. 02 dec.  09.30 uur EERSTE ADVENT 
     GEEN VIERING 
Za. 08 dec.  18.30 uur TWEEDE ADVENT 
     EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/dames-herenkoor 
Zo. 16 dec.  09.30 uur DERDE ADVENT 
     GEEN VIERING 
Zo. 23 dec.   09.30 uur VIERDE ADVENT 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 
Ma. 24 dec.  18.00 uur KERSTAVOND 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     GEZINSVIERING 
     Pastor Zoet/Spirit 
Di. 25 dec.  09.30 uur EERSTE KERSTDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 
     Pastor van der Vegt 
   11.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     In St. Isidorushoeve 
     Pastor Ogink 
Wo. 26 dec.  09.30 uur TWEEDE KERSTDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 
     Pastoor Oortman 
Zo. 30 dec.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING in Delden 
     Pastoor Oortman 
Ma. 31 dec.  19.00 uur OUDJAARSDAG 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Ogink/dames-herenkoor 
Di. 01 jan.  11.00 uur NIEUWJAARSDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Lambertus 
     Pastoor Oortman 
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Steven Veldhuis de snelste…. 
 Stepeloër 
StevenVeldhuis won 
vorige week vrijdag de 
1.40 meter Medium 
Tour-finale tijdens Indoor 
Wierden en kreeg na 
afloop de Roelofsen 
Horsetrucks Prijs 
overhandigd. Hij bleef de 
internationale 
concurrentie net voor. 
Steven Veldhuis uit 
Haaksbergen reed er 
nog een beetje tijd vanaf.  
"Hier ben ik blij mee", 
vertelt een lachende 
Steven Veldhuis na 
afloop. Veldhuis rijdt 
Elba-Montanja sinds half 
augustus voor haar 
fokker Brenda 
Keukenkamp uit 
Lochem. "Daarvoor liep 
ze in Duitsland, maar 

Brenda wilde de merrie graag wat dichter bij huis hebben. Het is een paard met een 
heel goede instelling en kwaliteit”.  
                                                                           Bron vd tekst + foto Haaksberger Koerier 
 

Actueel Persbericht 
 

Bestuur, pastoraal team en locatieraden in gesprek  

over toekomst Heilige Geestparochie 
 

Woensdagavond 14 november jl. is het bestuur en het pastoraal team in gesprek 
gegaan met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen over de toekomst 
van de Heilige Geestparochie. Zoals in zoveel parochies ontkomt ook de Heilige 
Geestparochie er niet aan om keuzes te gaan maken t.a.v kerkgebouwen en 
geloofsgemeenschappen. De oorzaak hiervoor is de teruggang in kerkbezoek, 
vrijwilligers, financiën en pastorale ondersteuning. Het in de toekomst aan de 
eredienst onttrekken van een of meer kerkgebouwen wordt hierbij niet 
uitgesloten. 
 

Op de avond presenteerde men de gemaakte inventarisatie van de gebouwen, de 

financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit. Ook de visie hoe men als kerkgemeenschap 

aanwezig wil zijn en blijven in al de verschillende leefgemeenschappen kwam aan de 

orde: Vanuit geloof heilzaam en bevrijdend aanwezig zijn in het leven en samenleven 

van mensen. Allang niet meer vanuit het automatisme van een volkskerk maar wel 
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vanuit de wens om een onderdeel te willen zijn van de leefgemeenschap, naast de 

voetbalclub, de school en bijvoorbeeld de ouderenbond.  

Deze visie zal richtinggevend zijn bij de keuze t.a.v kerkgebouwen en eventuele andere 

plekken van aanwezigheid en samenkomst. Voorzichtige denkrichtingen zijn op de 

avond gedeeld en zullen in volgende informatie- en brainstormbijeenkomsten met de 

parochianen opnieuw worden besproken. Samen wil men in zorgvuldige stappen een 

beleid uit gaan zetten voor de komende 10 jaar. Het bestuur en het pastoraal team 

vraagt daarbij nadrukkelijk aan al haar parochianen om hierbij mee te willen denken en 

praten over de toekomst van hun kerk en geloofsgemeenschap.  

Hiervoor zijn avonden gepland in februari en maart 2019. Alle parochianen worden van 

harte uitgenodigd om op een van deze avonden aanwezig te zijn. Data, tijden en 

locaties worden tijdig bekend gemaakt.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Peter Helle, vice voorzitter bestuur Heilige Geestparochie 

 
Wist u datjes…. 
Uitgelicht: Het was zo’n partij waarin met een ogenschijnlijk veilige 4-0 

voorsprong met rust geen vuiltje aan de lucht was. TVO JO17 dus tegen 

Bentelo, met ook voor Bentelo trouwens het eerste part goede scoringskansen. 
Individuele klasse bij TVO zorgde voor het verschil in die 1e helft. Met Pim en 

Kay als exponenten. Dan die 2e helft. Bentelo zette simpel een tandje bij en 
domineerde op alle fronten. TVO verkeerde 25 minuten in dromenland. Knullig 

(uit)verdedigen onder druk betekende na ruim een uur een 4-3 stand… En 

toen konden de TVO-ers dan eindelijk profiteren van de geboden ruimte en 
scoorde 2x met een 6-3 eindstand tot gevolg. Zo zie je maar weer: Het 

voetbalspelletje blijft een onvoorspelbare, interessante bezigheid. 
TVO JO19 zette een goede reeks voort met een 1-5 zege op BSC/Unisson, 

TVO4 struikelde bij TVV met 2-1, het 3e hield ZV op 2-2 en TVO2 verslikte zich 

na de thee bij Bentelo, het werd zelfs 4-0… TVO1 daarentegen speelde bij 
Buurse niet groots, maar achterin was de defensie wel geconcentreerd. 

Minimale winst dankzij een ‘lucky afketser’ na een schot van Daan, 0-1 dus… 
 

TVO1 handbal moest passen bij Lettele. Voortdurend eigen slordigheden en 
slagvaardige thuisploeg in de break outs. Ruststand 18-7, eindstand 35-18, dat 

zijn duidelijke cijfers…. Maar een week later deed TVO1 handbal goede zaken 

tegen ESCA. Lang keken onze dames tegen een achterstand aan maar in de 
slotfase beslisten ze ‘op Beckums karakter’ de partij en bogen de achterstand 

om in een knappe 32-28 zege. Opluchting alom, die zit in de pocket…. 
 

Zondag 3 november haalden TVO45+, TVO3 en TVO2 thuis de volle buit 

binnen. Het 7-tal versloeg de Zweef met 3-1, het 3e maakte mede dankzij het 
voetbalvernuft vd broers Horstink het verschil met Achilles5, een 8-3 zege en 
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TVO2 spoelde de poedel van vorige week weg (4-0 verlies bij Bentelo). 

Aramea2 was voetballend niet eens veel slechter, maar was verdedigend 
kwetsbaar. Na een 4-0 ruststand, counterde het 2e effectief naar een 

afgetekende 8-1 zege… 

En dan TVO1, op bezoek bij de Tubanters voor het topduel om de 1e plaats!  
Het zat TVO niet tegen voor de thee. Een 3-3 ruststand had niet misstaan, 

maar het was 0-2, scores Dennis en Jorn G. TVO was sterk in omschakel-
momenten en dat ging de 2e helft door. Aaron noteerde 0-3 en na de 1-3 liet 

Daan 1-4 aantekenen. Eindstand 2-4, dus TVO neemt zomaar de koppositie 

over van de Tubanters… 
 

Een monsterscore viel te noteren bij TVO JO11 2 tegen W.school met 15-1, het 
JO 17 team moest passen bij Hoeve V met 7-2 en TVO JO19 blijft in het spoor 

van koploper Almelo door Haaksbergen met 1-5 te verslaan. TVO 4 remiseerde 
bij AJC, het 3e heeft de smaak te pakken, nu met een 8-2 overwinning op 

Tubantia, maar TVO2 liet zich in de luren leggen; een 0-2 voorsprong werd 

verspeeld bij Oldenzaal, 3-2 verlies tenslotte. De TVO1 handbaldames hadden 
het lastig tegen OBW, maar trokken een 22-25 zege over de streep en staan 

relatief veilig hoog in de middenmoot. 

 
 

Uitslagen Marathonkaarten 10 november 2018 
1. Ellen Keppels 497 punten                         17. Ali Aalderink 610 punten 

2. Truus Westendorp 515 punten                18. Carola Asbroek 619 punten 

3. Gerdi Wielens 524 punten                        19. Truus ter Avest 649 punten 

4. Wilma van Walsum 545 punten              20. Herma Herrewijn 651 punten 

5. Margje Kooistra 564 punten                    21. Anita Wientjes 659 punten 

6. Marietje Ordelmans 579 punten                 22. Mariël Eeftink  659 punten 

7. Lies Vaanholt 581 punten                         23. Annie te Woerd 672 punten 

8. Jo Slag 582 punten                                  24. Marietje Terhürne 673 punten 

9. Rita Schurink 584 punten                          25. Gerrie Waanders 676 punten 

10. Margriet Kooistra 586 punten                    26. Jo Zuthof 683 punten 

11. Dinie Asbreuk 589 punten                        27. Joke Herrewijn 690 punten 

12. Maria Dijkhuis 591 punten                       28. Annie ten Thije 696 punten 

13. Annie ten Have 597 punten                     29. Femke Dijk 738 punten 

14. Gerda Wientjes 605 punten 

15. Janny Blauw 609 punten 

16  Trudie Mentink 609 punten 
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Deze maand in één volzin… 
Het is de laatste weken continu ‘bladblazen geblazen’ vooral ook 
rond  het school-en sportcomplex wat niet wegneemt dat de vijver 
achter de pastorie vrijwel droog ligt en iedereen ineens verliefd is op 
het Ned. Elftal, dat Frankrijk heeft verslagen (en nu nog 
Duitsland..??)  

 
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 

 

 
De volgende, december BBB verschijnt woensdag 19 december as. 
en daarmee is de 40e jaargang van dit maandblad voltooid!!! 

 


