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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen 
een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria 

Jannink: 3676430; @.r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

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

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

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

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

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

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

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

1/4 pag. (47mm)= €15,00; 

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

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

BBB UITGAVEN IN 2016; 
27 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 29 jun, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec.  

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

38…………………………………8 
 

De mais is van het land, de eikels en bladeren bedekken de bodem, de herfst is 

volop ingetreden. En ook; de oktober uitgave van BBB, Uw vertrouwde 
maandblad is verschenen. Weer een overvol nummer met veel actuele zaken; 

informatief, positief kritisch en met een knipoog.  
Kortom: Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 

Laatste week nieuws… 
 

 Zaterdag 19 november opening overzichtstentoonstelling van de in 

Beckum wonende schilder Joop Plasmeijer. Tot 29 januari 2017 te 
bezichtigen in museum Hengelo, Beekstraat… 

 Bij de inning van de TVO Gilde contributie is bij de leden die nog 
geen automatische incasso hebben verleend, vergeten het bank-

nummer te vermelden. Dat is; NL31RABO 0104720697… 

 De Gezondheidspost Beckum is per 1 november as. ondergebracht 

in de benedenruimtes van de pastorie. Na 4 jaar functioneren  in het 

appartementencomplex de Beukenhof. Carint-reggeland huurde daar 

de ruimtes van woningcoöperatie Welbions. Het nieuwe onderkomen 
vd huisarts, fysiotherapeut, prikpost, en podotherapie heeft in de 

pastorie 2 behandelkamers en een wachtkamer. Het nieuwe spreekuur 
schema vd gezondheidspost staat op pagina 36 in deze BBB vermeld! 

 Enkele sportsnippers; TVO o13 won fors met 0-10 bij Bon.boys, o17 

won op de valreep met 3-2 van NEO voor de beker, TV0 45+ stuurde 

Markelo met 7-3 naar huis, het 4e pakte dankzij een penalty 3-2 winst 
op Rood Zwart; Hennie W zag in de mist vanaf de middenstip de 

overtreding op de doorgebroken Bart L… en TVO3 remiseerde bij 
Diepenheim, 1-1… 

 De SSF draait door…2,3 en 4 december 2016 kunt u weer luisteren 
naar de muzikale klanken van station SSF vanuit ’t Proggiehoes in 

Beckum!! ‘Zondags komen Frank en Mirella en Henk Wijngaard! 
 

 Alle sv TVO jaarvergaderingen waren afgelopen maandag. 

Ruime informatie hierover in de volgende BBB 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 NOVEMBER!! 
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WAT U LEEST IN DEZE OKTOBER BBB  
 

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

 Jubileumconcert in kerk imponerende voorstelling 

 Verlichte boerderijen en historische gebouwen 

 Vrouw Actief Beckum verslag-programma 

 Foto Ine Wentink, 25 jaar bij parochie 
 Handbal TVO1 sterke seizoenstart 
 EHBO Cursus altijd nuttig 
 Buurtpreventie What’s App  
 Schoolkinderen naar Waarbeek mooi uitje 
 Glasvezelproject positief vervolgoverleg 
 Bay Watch geslaagde versie 2016 
 Corn County ook in South Dakota 
 Kerstvoorbereiding de Bleek 
 Euler filmoamd komt dat zien 
 Kerstmarkt laatste nieuwtjes 
 TVO meisjes mini’s op de foto 
 Carnaval Boekelo zoaltkloetn’s 
 Sinterklaas intocht Beckum 20 november 
 TVO tennis nieuwe kunststof grasmat 
 Jeugdraad Beckum,  band en podiumverhuur 
 Wist U datjes sport akkefietjes 
 Wandelen in Oele Twentsche Leu 
 Zijlijn ontzetting 
 BBH Bazar handwerksoos 
 Proggiehoes situatie overleg Dorpsraad met inwoners 
 Historisch boek Beckum  100 jaar Beckum van 1900-2000 
 Datumbank activiteitenagenda 
 Misvieringen Blasiuskerk Beckum okt. tot dec.2016 
 Hubertusviering Blasiuskerk Beckum 
 Het TVO Gilde extra impuls voor de sport 
 BBBtje Kerstbomen te koop 
 Tiroler Schlagerfest zondag na Midwinterfeest 
 Twintig Voorzetten op Lotte Grashof 
 Gezondheidscentrum gaat verhuizen de spreekuren 
 Situatie Proggiehoes… wat nu? Komt allen 9 november! 
 De N18 komt eraan; krijgt Beckum gewenste verkeersluwte?  
 Vogelvreugd nadrukkelijk in beeld 
 Middenblad dorpsplan+ met info woningbouw/inrichting Beckum 
 TVO jaarvergaderingen verslag in de volgende BBB 
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Jubileumconcert 750 jaar Beckum 
In één woord: Indrukwekkend 
De zware bariton van Ernst Daniël Smid, de bevlogenheid van dirigent 
Maurice Luttikhuis, de muzikale kunsten van The New Symphonics, de 
loepzuivere stemmen van Spirit en het gelegenheidskoor uit 1966 en de 
akoestiek van de Blasiuskerk. Het Jubileumconcert 750 jaar Beckum was in 
één woord indrukwekkend. 
 
Een kleine vijfhonderd belangstellen woonden het Jubileumconcert op zaterdag 15 
oktober bij, waarvan de eersten een uur voor aanvang al voor de kerkdeur stonden te 
dringen. De één met een kussen om beurse billen te vermijden, de ander met een 

dekentje om zich te weren tegen de kou. Maar met of zonder preventie, bij voorbaat 
enthousiast was iedereen. Dat die hoge verwachtingen meer dan waar werden 
gemaakt, bleek al vanaf de eerste noot van Nature Boy. Niet in de ingetogen originele 
versie van Nat King Cole, maar in de bombastische variant van David Bowie, waarbij de 
imposante bariton van Ernst Daniël Smid door de kerk bulderde.  
 

 
Geweldige ambiance in volle kerk bij het Jubileumconcert 

 
Het tweede nummer dat door Smid werd ingezet was Heer wees mijn gids, maar niet 
nadat hij refereerde aan de platenspeler in zijn ouderlijk huis. “Daar mocht ik niet aan 
komen hè, daar werden alleen kerkelijke liederen op gedraaid”, vertelde de man uit 

Protestantse huize. “En dan op zondag naar de kerk, die lang niet zo vol was als de kerk 
hier vandaag.” Smid gaf in het eerste deel van het concert overigens blijk van een 
goede kennis van het Beckumse. Hij lardeerde zijn vocale kunsten met verhalen over 
het vroegere café Boenders, over het noaberschap en over zijn vriendschap met 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 8, 2016 

pagina 5 

dirigent Maurice Luttikhuis, die tekende voor het arrangement van het Jubileumconcert. 
“Er zijn zo veel mooie liedjes, maar die moeten wel worden klaargestoomd voor een 
groot concert als deze. Gelukkig is daar dan de godenzoon uit Beckum.” 
 
Na een loepzuiver Mag ik dan bij jou door Spirit en een imponerende uitvoering van 
Ennio Morricone’s Gabriel’s Oboe door The New Symphonics, was het aan Spirit om een 
tweede stuk van Morricone ten gehore te brengen: Unce upon a time in the West. Dat 
deed het koor op onnavolgbare, haast magische wijze. Bijgestaan door The New 
Symphonics zwol zang en muziek aan tot een zo krachtig en wonderschoon geheel, dat 
menig concertganger een traantje wegpinkte.  
 
“Maar dit was allemaal slechts voorspel”, aldus Smid, die liet weten dat het echte werk 
nog moest komen. En daarmee werd de lat hoog gelegd voor de basisschoolleerlingen 
uit Beckum die in 1966 onder leiding van schoolmeester Rinus Luttikhuis naar Hilversum 
togen. “Rinus mocht naar de tv. Dat was hot news toen. Alle kranten kopten erover. Het 
koor dat met hem meeging is hier vanmiddag ook aanwezig. Na vijftig jaar. Als je deze 
mensen dan de muziek van toen hoort zingen dan denk je: dat kan echt niet meer. 
Maar de jury was destijds onder de indruk.” En dat waren niet de minsten, aldus Ernst 
Daniël. Harry Bannink en Arie Snoek - “juist ja, die van de ochtendgymnastiek” – 
beloonden het Beckumse koor voor hun uitvoering van Boertje uit Laren en Varkentje, 
varkentje, Valentijn. En eerlijk? Een komisch tintje had het wel. Vijftigplussers in alle 
ernst kinderliedjes horen zingen, begeleid door professionele muzikanten. Tegelijkertijd 
had ook dit weer iets ontroerends, wetende dat het nu zoon Maurice was die het koor 
van zijn vader dirigeerde. En ook eerlijk? Aan kwaliteit hebben die gouden keeltjes uit 
Beckum de afgelopen vijftig jaar niet ingeboet. Want al was er een enkeling die 
playbackte, als ondergetekende dit keer in de jury zou zitten, dan had het koor 
wederom een dagje uit gewonnen.  
 

 
Beckumer Kinderkoor in 1966 landelijk op tv. Nu zijn de dames, 50 jaar ouder, met Maurice 

Luttikhuis in het midden.  
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Al met al een weergaloos concert, waarin alles op perfecte wijze in elkaar viel. De 
warme bariton van Smid en zijn verhalen over Beckum en Luttikhuis senior en junior. 
De magistrale klanken van The New Symphonics en het indrukwekkende gezang van 
Spirit en het gelegenheidskoor uit 1966. Dan is anderhalf uur kort. Te kort. Dat vond 
ook Ernst Daniël Smid, die met Zing, Vecht, Huil, Bid in de toegift nog één laatste keer 
de interactie met Luttikhuis, koren, orkest én bezoekers aanging. Een staande ovatie 
voor allen ten gevolge. Terecht. 
 
Dvd Jubileumconcert 750 jaar Beckum 
Van het Jubileumconcert is een registratie gemaakt die bij voldoende belangstelling op 
dvd verschijnt. Op www.beckum.nl vindt u een prijsindicatie van de dvd en hier kunt u 
zich alvast inschrijven voor de dvd. Via de website, via de Facebookpagina’s Beckum.nl 
en 750 jaar Beckum en in de BBB houden we u op de hoogte van de voortgang. 

Freelancejournalist Esther Rouwenhorst 

 
Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
Wij zijn ons seizoen eind september begonnen met een bezinningsmoment en daarna 
de jaarvergadering. Het seizoen 2015-2016 is afgesloten met een klein positief saldo en 
met vele positieve reacties.  
Wij hebben aandacht besteed aan onze jubilarissen: 
Rieky Eijsink-Schartman, 50 jaar lid (helaas niet aanwezig) 
Gerda Blanken-Kox en Gea Pot-ten Asbroek, beiden 40 jaar lid. 

Irene ter Avest-Rooth, 25 jaar lid.  
De dames ontvingen een cadeaubon en bloemen.  
 

 
Jubilarissen bij Vrouw Actief Beckum: Gera, Irene en Gerda (Rieky ontbreekt op de foto) 

http://www.beckum.nl/
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Het vervolg van de avond werd ingevuld door Margaret Jager uit Assen; zij gaf de 
presentatie ‘Van vot naar vlot’. Heel wat oude kleding was verrassend opgepimpt.  
 
Op 19 oktober hebben we een bijeenkomst gehad met gastspreker Martine Klein 
Snakenborg over Osteopathie en Fenanja Bouman over Acupunctuur. Op donderdag 19 
november is het de beurt aan Bentelo om de tweejaarlijkse avond met de 
buurtverenigingen te organiseren. Opgave voor 1 november via 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com, of 074-367445. De kosten voor deze avond bedragen 
€ 12 (gepast betalen bij de ingang van Café Spoolder) 
 
OPROEP 
Tijdens de kerstmarkt op 17 december mogen alle verenigingen zich presenteren. Wij 
vonden het een goed plan om als Vrouw Actief Beckum kniepertjes te bakken en 
verkopen. De opbrengst is voor onze eigen kas. Baklocatie en beslagdames zijn 
inmiddels geregeld. Wij zijn nog wel op zoek naar bakhulp. Wie wil ons helpen? Ook 
hebben wij kniepertjes ijzers nodig. Aanmelden kan ook via de mail of bovenstaand 
telefoonnummer. Nadere informatie over de bakdag volgt te zijner tijd.  
Tot snel bij alle activiteiten! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
Ine Wentink 25 jaar in dienst 

 
Ine Wentink, op de foto samen met Toon, 25 jaar werkzaam voor de H. Blasiusparochie 

Beckum/Heilige Geest parochie. Het was een mooie viering met toespraken van onder andere 
Pastor Ogink en bloemen (foto: Rik Lansink) 

 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Verlichte Boerderijen- en Historische 
gebouwenroute 
Genieten van de prachtig uitgelichte omgeving in het 
Halloween-weekend 
Liefst 140 markante boerderijen, historische gebouwen en burgerhuizen in en rondom 
Beckum, Oele en Stepelo worden in het weekend van 27 tot en met 30 oktober letterlijk 
in het licht gezet. Met de Verlichte Boerderijen- en Historische gebouwenroute zijn de 
verlichte gebouwen dat Halloween-weekend volop te bewonderen. 
 
De route is uitgezet in het kader van 750 jaar Beckum en biedt meer dan alleen een 
tour door de prachtig uitgelichte omgeving. In ’n Hoonhook is er namelijk een 
tussenstop bij Erve Marcel Ottink aan de Wolfkaterweg, georganiseerd door de Stichting 
Hoonhook. In een riante en verwarmde hut, waar allerlei oude machines zijn te 
bezichtigen, worden deelnemers aan de tocht voorzien van een hapje en een drankje. 
De buurt zorgt bovendien voor muziek. Langs de route zijn ook op andere locaties oude 
ambachten en historische landbouwwerktuigen te bewonderen. Uiteraard wordt tijdens 
de tocht ook aandacht aan Halloween geschonken met bijvoorbeeld verlichte 
pompoenen. 

 
De tocht begint om 19.00 uur bij Het Wapen van Beckum aan de Beckumerkerkweg 20 
in Beckum. Deelnemers worden hier verwelkomd met een kop koffie of thee, waarna de 
routebeschrijving wordt overhandigd. Deelname bedraagt drie euro. Dit is inclusief de 
consumptie bij aanvang, eventuele consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.  
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De Verlichte Boerderijen- en Historische gebouwenroute door Beckum, Oele en Stepelo 
neemt per auto zo’n drie uur in beslag. Uiteraard is het mogelijk om de tocht te 
verdelen over meerdere avonden in dat weekend. Voor wie de route per fiets wil 
afleggen is dat zeker aan te raden.  
 
Wij begroeten u graag tijdens de bijzondere route, waaraan de eigenaren van de 
betrokken gebouwen en Stichting Hoonhook met veel enthousiasme en op positieve 
wijze een bijdrage leveren. 

Martin Veldhuis en Hennie Assink 

 
TVO Handbal beleeft sterke start van competitie 
Na de openingswinst op Stevo is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gespeeld 
tegen Actief. In de eerste helft werden vele kansen gemist waardoor de ruststand 
slechts 10-7 was. In de tweede helft ging het stukken beter. In de verdediging werd 
goed gewerkt en de aanvallen werden goed afgerond. Uiteindelijk is het 28-15 
geworden. 

 
16 oktober stond de wedstrijd tegen Hacol '90 op het programma. Zondag is niet onze 
favoriete speeldag en dat bleek ook de eerste helft. Kansen werden gemist en we 
speelden niet lekker op tempo. Toch gingen we met een stand van 10-10 de rust in. In 
de kleedkamer kregen we een peptalk van Nicole. Daardoor begonnen we beter aan de 
tweede helft. Er werd hard gewerkt in de verdediging en door een betere afronding 
konden we iets uitlopen. Toch kwam Hacol tegen het einde nog dichtbij, waardoor de 
wedstrijd spannend bleef. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 24-28. Mooie 
teamprestatie en nog ongeslagen dit seizoen!! 
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Basiscursus EHBO 
 

Wij zijn van plan om in november/december te starten met de basiscursus EHBO (vanaf 
nu met toevoeging Kinder-EHBO). De cursuslessen (praktijk en theorie) worden op een 
vaste avond in de week gegeven. Hebt u elders uw EHBO-diploma gehaald en wilt u dit 
niet laten verlopen? Als u lid wordt van onze vereniging en de herhalingslessen volgt, 
blijft uw diploma geldig. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met: 
Mevr. I. Gortemaker (secretariaat) tel. 074-3764352 
ehbostadenambtdelden@gmail.com 
 
 

WhatsApp Buurtpreventie 
Ook in Beckum en Oele hebben we helaas te maken met criminaliteit. Om elkaar snel te 
kunnen waarschuwen, is er de WhatsApp-groep Buurtpreventie voor Beckum en Oele. 
Wilt u daarin worden opgenomen, meld u dan aan via http://www.beckum.nl/whatsapp-
buurtpreventie. Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt u opgenomen in de groep. 

 
Voor deelname aan deze WhatsAppservice gelden de volgende spelregels/afspraken: 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Beckum of Oele. 
3. WhatsApp is een burgerinitiatief, de wijkagent zit dus nooit in de groep. 
4. De politie komt alleen wanneer in actie een melding bij 112 of 0900-8844 

binnenkomt. 
5. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: Signaleer, Alarmeer, App en 

Reageer. 
- Alarmeer 112 bij spoed. Geen spoed? Bel dan 0900-8844. 
- Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met 

de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon 
verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan en zonder risico’s. 

6. Laat elkaar, door middel van een WhatsApp bericht, weten dat de politie al 
gebeld is. Voorkom een regen van 112-meldingen! 

7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden of discrimineren. 

8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen 
mobiele telefoon vasthouden bij het besturen van een voertuig.  

9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan wanneer dit 
een meerwaarde heeft bij het verstrekken van een signalement. 
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook 
goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type 
en het kenteken. 

10. Gebruik deze WhatsApp-groep alleen maar waar het voor bedoeld is 
en nooit voor onderling contact/privéberichten. 

 
Het niet houden aan deze afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de 

groep. 

 

mailto:ehbostadenambtdelden@gmail.com
http://www.beckum.nl/whatsapp-buurtpreventie/
http://www.beckum.nl/whatsapp-buurtpreventie/
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Dagje Waarbeek 

 
De schooljeugd uit Beckum mocht gratis naar de Waarbeek in verband met 750 jaar Beckum. 

Bedankt Arjan!! (Foto: Facebook) 

 
Voorgang aanleg glasvezel 

In juli informeerden wij u over de samenwerking die 
TwenteGlas is aangegaan met het Rabo Bouwfonds 
Communication Infrastructure Fund (CIF) om de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van 
Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser te realiseren. 
Daarna bleef het helaas stil. Van uitstel komt echter geen 
afstel. Wij informeren u daarom mede namens CIF graag 

over de laatste stand van zaken.  
Vraag naar snel internet nog groter dan verwacht. 
Onder de naam Glasvezel buitenaf is CIF begonnen met de glasvezelcampagnes in 
Twente en de aantrekkingskracht is enorm gebleken. De vraag naar een snelle 
internetverbinding is groter dan CIF van tevoren heeft voorzien. Bovendien komen er 
aanvullende vragen, zoals berdrijventerreinen en recreatieparken die ook graag 
aangesloten willen worden op dit netwerk. CIF wil daaraan meewerken en gaat in het 
licht van deze succesvolle glasvezelcampagnes haar organisatie vergroten en inrichten 
op deze extra vraag.  
Startdatum in november bekend. 
CIF informeert u schriftelijk over de komst van het glasvezelnetwerk in uw omgeving. In 
november wordt de startdatum bekendgemaakt en ook hierover zal CIF communiceren. 
Op de website van ‘Glasvezel buitenaf’ vindt u inmiddels interessante en nuttige 
informatie per deelgebied. Het gaat daarbij om het deelgebied Haaskbergen – deel 
Enschede & Hengelo en het deelgebied Losser – deel Enschede & Hengelo. Hier kunt u 
zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van Glasvezel buitenaf voor de meest actuele 
informatie uit uw deelgebied. De postcodecheck en de interactieve kaart helpen u te 
bepalen bij welk deelgebied u bent ingedeeld.  
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Tropical Beach party Beckum 
Baywatch 2016 

Wederom was de Baywatch een groot succes. De bezoekers hadden een fantastische 
avond en als organisatie zijn wij ook erg tevreden over het verloop van deze avond. Om 
iedereen te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze avond heeft de 
organisatie besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor een tweetal goede doelen 
in Beckum. 
 
Na een geslaagde eerste editie van de Baywatch in 2015 kwam er zeker een vervolg. 
Dit is in 2016 dan ook weer gebeurd en het was een avond zoals de organisatie voor 
ogen had: een avond vol sfeer, gezelligheid en muziek. Zonder alle Beckumers was dit 
natuurlijk niet gelukt. Daarom willen wij een donatie doen aan een tweetal goede 

doelen. De voorwaarde voor een donatie is dat deze ten goede komt aan Beckum en 
dat de persoon, organisatie of instelling die denkt dat hij in aanmerking komt, zich 
meldt. Het bedrag per goed doel ligt rond de € 250. Aanmelden is mogelijk tot 30 
november door een mail te sturen naar baywatchbeckum@gmail.com. Hierna gaat de 
organisatie de opgestuurde ideeën bekijken. Tijdens de Kerstmarkt in Beckum worden 
de goede doelen bekend gemaakt.  
De organisatie wil iedereen bedanken voor het laten slagen van de tweede editie van 
Baywatch 2016. Op naar 2017 voor een derde editie.  

 
Corn County ook in South Dakota 
Ontdekt door Irene van Staveren 
 
Irene van Staveren heeft spontaan gereageerd op de publicaties over het Corn County 
festival dat vorige maand in Beckum gehouden is. Met haar eigen beleving, opgedaan in 
het verre South Dakota in de Verenigde Staten.  
 
Wie is Irene van Staveren dan wel? 
Zij is als professor doctor o.a. werkzaam bij de Universiteit Rotterdam en heeft menig 
boek geschreven. Zij was onlangs nog bij RTV Oost aan het woord met haar visie over 

de wereldwijde economie en andere bezigheden in haar leven. Inderdaad, die spelen 
zich voor een deel gewoon af in de Beckumerschoolweg. Hier vindt zij rust en geniet op 
de vrije momenten van de relatieve stilte.  
 
Haar verhaal 
‘Ik heb iets dat misschien aardig is voor BBB over het thema Corn County. Ik reed vier 
weken geleden door South Dakota en maakte een tussenstop in het plaatsje Mitchell 
dat al sinds 1892 beroemd is wegens zijn Corn Palace. Jaarlijks brengen boeren daar 
maiskolven naar toe en worden die op een groot gebouw geplakt met ieder jaar een 
ander thema. Inmiddels al 125 jaar. Zoals je op de foto ziet is het thema dit jaar 'rock 
of ages’. Met inderdaad afbeeldingen in mais van o.a. Elvis Presley en Willy Nelson’. 

Jan Ottink 

mailto:baywatchbeckum@gmail.com
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Irene bij de maiskolf in South Dakota! Eigen foto. 

 
 

Kerstvoorbereidingen van basisschool De Bleek 
Beckum 750 jaar; wat een feest!!! 
 
Er hebben inmiddels al vele activiteiten plaatsgevonden rondom dit thema. Maar het 
feest gaat nog gewoon door! Wij van Basisschool De Bleek zijn druk bezig om, samen 
met alle werkgroepen, kerst 2016 op een mooie manier te presenteren. Tijdens een 
kerstwandeling spelen de kinderen van De Bleek het verhaal van Jozef en Maria met 
een levende kerststal. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Groep 7 zal ook 

dit jaar de vertolking van dit prachtige verhaal op zich nemen. Voor de kinderen is dit 
een mooie kans om als groep samen te werken en zich te presenteren voor het publiek. 
Wij hopen dat heel Beckum komt kijken.  
De tijden volgen nog, maar noteer vast in de agenda: 17 december. 

 
Euler filmoamd, de tweede ronde 
Wegens succes in de herhaling met nieuw filmmateriaal. Een 
leuke avond met oude beelden, hilarische herinneringen en vooral 
veel gezelligheid. De consumpties zijn voor eigen rekening, 
Werkgroep Oele zorgt voor hapjes.  
Vrijdag 11 november, 20.00 uur in de De Schole in Oele.  
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WANDELEN MET TWENTSCHE LEU 
De Folkl.dansgroep Twentsche Leu organiseert op 6 november hun jaarlijkse 
herfstwandeltocht vanuit de Oelerschool. 
Graag nodigen wij alle lezers van Beckum Beter Bekeken uit om die dag deel te nemen 
aan deze wandeltocht om vele plekjes te ontdekken in de omgeving die U misschien 
nog nooit eerder heeft gezien. 
Diverse afstanden zijn mogelijk om te lopen en heeft U tijdens de rustpauze of aan het 
einde van uw wandeltocht zin om de innerlijke mens te versterken kan dit ook, genoeg 
keuze.  
Graag verwelkomen wij U op 6 november, starten kan vanaf 10.30 uur. 
 

De Twentsche Leu Gerry Bandel-Rikken Secr.Folkl.dansgroep Twentsche Leu 
 
 

Kerstmarkt 2016 
Ondanks het andere jasje van de kerstmarkt worden er dit jaar gewoon weer 
kerstbakjes verkocht. Van alle verzamelde spullen worden weer de mooiste dingen 
gemaakt: graftakken, kransen en kerstbakjes in verschillen bakjes, schalen, manden en 
kleuren.  
 
Schrijf alvast de data in uw agenda: 
Zaterdag 10 december van 14.00-16.00 uur 
Maandag 12 december van 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur 
 
De kramen worden dit jaar bemand door de verenigingen en stichtingen. Een aantal zijn 
al bekend, maar in november leest u hier meer over. Verenigingen of stichtingen die 
wel belangstelling hebben, maar nog niet door ons benaderd zijn, kunnen bellen of 
appen naar Sonja Mulder: 06-83796285. 

De kerstgroep; Ine, Irma, Ria en Sonja 

 

 
De handbalmeisjes van de mini’s zijn 2e geworden tijdens hun eerste minitoernooi. 

Gefeliciteerd Toppers!! 
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ZIJLIJN  
Ontzetting 
 
Een zwaar woord en toch was dat wat ik voelde toen ik via de vogel- vereniging hoorde 
dat de kerk, de H.Geest parochie, het Proggiehoes ging afstoten. Wat nu, hoe moet dat 
met alle verenigingen clubs etc.die daar gebruik van maken. Niet in het minst de 
beheerder en zijn vrouw die er mijns inziens helemaal voor gingen. Ik hoop van harte 
dat er een sleutel wordt gevonden om een en ander in goede banen te leiden. 
Toch waren er ook leuke dingen. De opening van de bejaardensoos die weer prima 
verzorgd was en de Zonnebloem-middag bij Boenders met twee kort gerokte vrouwen 
die met schets en zang de middag verzorgden. 
Het hoogtepunt was volgens mij het jubileum-concert op Zondag 15 Oct. in de kerk. 
Ernst Daniël Smid zong prachtig en praatte een en ander aan elkaar. Het koor "Spirit" 
zorgde voor zang en solo's en de muzikale leiding lag in handen van Maurice Luttikhuis 
en zijn orkest. Een extraatje was dat een groepje vrouwen die vroeger in het koor van 
Marines Luttikhuis (de vader van) hadden gezongen nu ook enkele liedjes van toen ten 
gehore brachten. 
Al met al een mooie middag. 
In de wandelgangen heb ik gehoord dat het nadien bij Boenders ook heel gezellig was 
geweest! Ook dat is belangrijk. 
                                                                                                 Rie Menkehorst 

 
Carnaval in Boekelo 
Een feest voor iedereen 
Afgang Prins Dennis I en opkomst Prins ??? in 
café De Buren 
De 11e van de 11e is dit jaar op zaterdag 5 
november 2016. 
De start van het nieuwe carnavalsjaar is zoals 
gebruikelijk het grote Op- en Daalfeest op zaterdag 5 
november. In de wandelgangen wordt er druk gewerkt  

aan een spectaculair aftreden van Prins Dennis I. Hij 
heeft, samen met zijn adjudant Daan, een fantastisch 
jubileumjaar gehad. Vervolgens zal onze nieuwe 
hoogheid, Prins Carnaval der ‘Soaltkloet’ns’ van Bookel, Twekkel, Eul, Ossel tot Beckum 
antoo op een ludieke en oogstrelende wijze aan u worden voorgesteld om 11 over 10. 
Dit is vroeger dan in voorgaande jaren. In de oktoberuitgave van Boeke-loos heeft 
‘Pietje’ alvast een tipje van de sluier opgelicht. De avond zal verder ingevuld worden 
met live muziek van onze nieuwe kapel ‘De Skoemzoegers’. Een fantastische kapel die 
wij uit Oldenzaal hebben weggekaapt. Verder verzorgt een DJ de muzikale omlijsting. 
Een afsluiting van onze eigen onovertroffen dansmarietjes completeert de avond. Als u 
dit alles wilt meemaken, is het raadzaam om op tijd in de zaal te zijn.  

Zaal open: 20.30 uur  Aanvang: 21.00 uur 
Entreeprijs: leden gratis Niet leden € 5 
Driemaal Alaaf!!!!   Namens CV Soaltkloet’ns: Jaap ter Wengel 
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BBH BAZAR 
Op zondag 13 november a.s.  tussen 11.00 en 15.00 oor organiseert de 
Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde een verkoop van hand werk 

artikelen. Deze vindt plaats in “De Pol” te Bentelo. 
 

Er worden leuke artikelen aangeboden, zoals; poppenkleren, sokken, sjaals, 
mutsen, truien, poncho’s, kaarten en artikelen van hout. 

Tot ziens in Bentelo.  

 
  

 

Zonnebloem nieuws 
 

Ter gelegenheid van het 750 jaar bestaan van Beckum organiseert de 
Zonnebloem afd. Beckum op vrijdag 25 november voor haar gasten een 
gezellige middag in ’t Proggiehoes. Aanvang 14.30 uur en einde 17.30 
uur. 
Graag opgeven vóór 18 november bij Carla Bunte tel. 074-2918505 of Sandra 
Nales tel. 074- 3676 583. 
We hopen u weer met velen te mogen begroeten op 25 november. 
 
Zonnebloem afd. Beckum. 
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Het is dankzij veel inspanningen vd. leden fraai geworden met de aanleg van de nieuwe 

kunstgrasmat bij de tennisvereniging TVO 
 

Uitnodiging voor de inwoners van Beckum        
Over Proggiehoes situatie 
Eind september 2016 is er een brief verstuurd aan de verenigingen   

in Beckum met als onderwerp ’t Proggiehoes. Hierin wordt gesproken over het 

besluit van het bestuur Heilige Geest Parochie om te stoppen met het 
exploiteren van  t Proggiehoes in Beckum in mei 2017.U wordt uitgenodigd op 

Woensdag 9 november in ’t Proggiehoes om 20.00 uur 
om samen te spreken over verschillende scenario’s. 
 

We stellen het op prijs als u ideeën/suggesties betreffende ‘t Proggiehoes/ 

Gemeenschapsruimte/Cultuurhuis wilt adresseren aan onze secretaris  

( Kerkpad 15, 7554 PR in Beckum) of p.ypkemeule@live.nl . 
Wilt u reageren op de brief van de Heilige Geest Parochie , wilt u deze brief 

dan ook aan ons secretariaat sturen opdat wij de informatie op voorhand 
kunnen bundelen.  

Graag tot ziens op woensdag 9 november 2016. 
Namens Stichting Dorpsraad Beckum Gaatske Colijn - Cupido 
 

Werkgroep AED Beckum 
 
2016 : Een jaar waarin veel  inwoners uit Beckum de herhalingscursus AED / 
Reanimatie hebben gevolgd. Ook is  de behuizing van de AED tegenover Café Halfweg 
beschadigd geraakt . Dit wordt binnenkort verholpen. 
We stellen het bijzonder op prijs dat u ons heeft gemachtigd om 1 maal per jaar uw 

bijdrage af te schrijven. Dit gebeurt in de maand november. 
 

Namens Werkgroep AED Beckum 
Gaatske Colijn –Cupido, penningmeester. 

mailto:p.ypkemeule@live.nl
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Kerst voorbereidingen van Basisschool De Bleek 
 

Beckum 750 jaar wat een feest… er zijn inmiddels al enige activiteiten geweest rondom 
dit feest. En het feest gaat gewoon door. Bij de Bleek zijn  juf Ineke en juf Yvette al 
zeer druk bezig om samen met alle werkgroepen die betrokken zijn bij 750 jaar Beckum 
met de kerst te knallen. Dit door een hele mooie en gezellige kerstwandeling te 
organiseren. De kinderen van de Bleek spelen het verhaal van Josef en Maria met een 
levende kerststal. De voorbereidingen hiervoor zijn ook in volle gang. Groep 7 zal ook 
dit jaar de vertolking van dit prachtige verhaal op zich nemen en gaan dan ook vol 
goede moed aan de slag met oefenen. De leerkrachten zijn druk aan het schrijven en 
aan het kijken wie welke rol zal krijgen.  
Jullie begrijpen dat de spanning weer stijgt bij een live optreden. Voor veel kinderen is 

dit een mooie kans om als groep samen te werken en voor een publiek te staan. Door 
het samen te doen oefenen ze ook het spreken voor een groep…dus ja, het is zeker ook 
een leer ervaring. 
Je merkt dat iedereen er weer veel zin in heeft en dat wij dan ook hopen dat heeeel 
Beckum naar dit prachtige optreden komt kijken! 
De tijden volgen nog maar noteer het alvast in jullie agenda zaterdag 17 december 
 

Nieuws en berichten van Basisschool De Bleek 

Graag laten wij u weten dat het top gaat met en bij De Bleek. In dit toch zo bijzondere 
jaar voor Beckum hebben wij ook al een aantal prachtige activiteiten gehad die samen 
met de kinderen een groot succes waren. Een groepsfoto met alle kinderen van de 
Bleek en anderen die een link hebben met Beckum CREA markt met als thema Beckum 
750 jaar. PopcornFilmFestival na het CornCountyFestival. Groep 6/7 en 7/8 naar de JWF 
kapel in het Rabotheater. Kaartjes voor de Waarbeek, tijdens de studiedag van de 
collega’s van De Bleek, voor alle gezinnen van De Bleek. En net voor de herfstvakantie 
hebben wij aan alle gezinnen van De Bleek een prachtig boekje meegegeven met daarin 
3 wandelingen en wetenswaardigheden over Beckum.  

Dit met medewerking van meneer Ter Avest vanuit het Historisch Archief en Ria Assink 
die de wandelingen gemaakt heeft. Met een vleugje Basisschool De Bleek eroverheen 
mogen wij hartstikke trots zijn op het eindresultaat. En dan heb ik het nog niet over de 
kerstviering die op stapel staat. In prachtige samenwerking met meerdere werkgroepen 
uit Beckum. Iets waar je ook als dorp erg trots op moet zijn. 

Wat mij als locatiedirecteur zeker ook blij maakt is dat wij met een klein team en een 
kleine school heel veel activiteiten ontwikkelen en doen. Natuurlijk kan het altijd meer. 
Echter er moet ook gewerkt worden aan onderwijsontwikkeling voor de komende jaren. 
Dat is onze “corebusiness” een eigentijdse term die ook voor ons geldt.  
Daar zijn wij dan ook volop mee bezig. Omdat De Bleek ook gewoon een school is in 
een mooi dorp die ook mee moet gaan met zijn tijd. En ja het leerling aantal loopt iets 
terug.  Gelukkig zijn er andere krachten die zich bundelen en actief zijn om hopelijk iets 
te doen voor de jonge mensen die in Beckum willen gaan wonen en hopelijk daarop 
volgend de kinderen aan onze school toevertrouwen, zoals al zoveel jaren is gedaan.  
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Het gaat hartstikke lekker en goed bij De Bleek. Wij gaan met De Bleek volle vaart 
vooruit nu en in de verre toekomst. Onderwijs in Beckum is al (weet ik nu zelf uit de 
wandelingen) vele tientallen jaren oud en wat de Schaepmanstichting betreft blijft dit 
gewoon doorgaan. Al zullen de lessen vanuit de Appelhof nu niet meer plaatsvinden 
door de bovenmeester. Wij gaan ook mee in onze “digitale” tijd van 
onderwijsontwikkeling en vooruitgang. Dit vraagt een omslag in denken en het leren 
voor ons als team en ook voor alle kinderen. Wij gaan die uitdaging graag aan.                                                  
Met vriendelijke groet, namens De Bleek, Petra Kok 
 

Ps. Koopt u nog geen kerstkaarten. Na de herfstvakantie gaan wij starten met een 
kerstkaarten actie. Kinderen van De Bleek zullen bij u langskomen om deze te 
verkopen. Dit zal medio november plaatsvinden. Er zit zeker voor u iets prachtigs bij.  
 

 

Hubertusviering in Beckum 
 

Op zondag 30 oktober om 10.30 uur vindt in de H. 
Blasius te Beckum de jaarlijkse Hubertusviering plaats. Net 
als voorgaande jaren zal ook dit jaar aalmoezenier Anne 
Kramer de kerkdienst in het Twentse dialect opdragen. Tijdens 
de kerkdienst geeft, zoals ieder jaar, de jachthoorngroep Les 
Trompes de Quatre Vents acte de préséance. De organist en 
het Dames- en Herenkoor van R.K. Heilige Blasius zullen 
tevens de mis begeleiden. Na de mis is er gelegenheid om uw 
jachthond door Anne Kramer te laten zegenen en de ervaring 
heeft geleerd dat velen hiervan dankbaar gebruik maken. De 
Twentse Jachthoornblazers zullen u na de kerkdienst bij uw 
binnenkomst bij Het Wapen van Beckum (Boenders), 
Beckummerkerkweg 20 te Beckum, begroeten. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen. Aansluitend aan de 
kerkdienst bent u van harte welkom om bij Het Wapen van Beckum te genieten van een 
kopje koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn. Voor de laatste nieuwtjes 
en informatie kunt u altijd even een kijkje nemen op onze website 

www.enschedesejagersvereniging.nl. 
Elly Huijsman, PR Enschede Jagersvereniging, enschedesejagersvereniging@gmail.com 

 

TIROLER FEST NA HET MIDWINTERFEEST  
dat mot kön’n in 2017… 
 

Ze zijn al decennia lang nauw betrokken bij het Beckumer culturele gebeuren 

en ontegenzeggelijk met Zomer- en Pinksterfeesten eerder als hoofdmoot. 
Nu willen ze met een aantal andere betrokken Beckumers de Midwinterfeesten 

uitbreiden en op zondagmiddag een extra feestmiddag/avond organiseren. Dit 
tweejaarlijkse evenement staat op 14 januari weer op het programma. Locatie 

http://www.enschedesejagersvereniging.nl/
http://heiligegeestparochie.nl/wp-content/uploads/2016/10/EJV-logo.jpg
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als vanouds het feestterrein van de Pinksterfeesten met de Stichting 

Zomerfeesten als organisator. Zondag 15 januari staat een heus Tiroler Fest op 
het programma met een breed scala aan muzikaal vermaak. De tent krijgt ’s 

morgens een andere inrichting met tafels, banken aankleding en versiering, die 

de Tiroler sfeer optimaal zullen maken. 
 

Vanaf 15 uur zal het vermaarde orkest Palemiger Spatzen optreden en de 
populaire ‘feestmaker’ Dieter Koblenz zet de tent tussendoor ongetwijfeld op 

zijn kop met het bekende Schlager repertoire.  Theo Pot; ’we willen feitelijk 
voor de iets oudere garde van pakweg 30 tot 80 (ongeveer…) ouderwets 

gezellig vermaak bieden. Ook jongere garde is uiteraard welkom! Het moet een 

aanvulling worden op het grote Midwinterfeest de avond ervoor, als de 
jongeren uit hun dak zullen gaan bij de shows van vermaarde DJ’s’. 

Harry Jannink vult aan; ’in deze opzet kunnen voor deze Tiroler feestmiddag 
door liefhebbers; dus groepen van kameraden, families, buren of bekenden 

tafels en banken gereserveerd worden. Dus tegen een vergoeding kan men 

gezellig bij elkaar zitten en krijgt men een speciale aanbieding, extra service 
zeg maar, die de feestvreugde nog verhoogt. Dat moeten we nog nader 

uitwerken.’ 
Voor dit Tiroler festijn, dat uiteraard in nauwe samenwerking met de 

Zomerfeest-stichting - die tekent voor het oorspronkelijke Midwinterfeest - 
wordt georganiseerd, mikt men op 500 tot 1000 bezoekers uit de regio. Het 

mes snijdt dus aan twee kanten. En aan de veel gehoorde opmerkingen de 

laatste jaren wordt gehoor gegeven; naast het Midwinterfeest zaterdagsavond 
nu ook een Tiroler Fest op zondagmiddag in dezelfde tent. Dat mot kön’n in 

2017!!! 
Overigens; of de originele bierpullen ter tafel komen en lieftallige dames in 

Tiroler kleding als diensters zullen aantreden, wordt nog bekeken. In de 

volgende BBB meer hierover. Voor de volledigheid de namen van de personen 
die dit festijn gaan organiseren. Theo Pot, Harry Jannink, Alfons Jannink, Henk 

Winters, Harry ter Avest en Alfons Harink. Een bult ervaring bij elkaar, daar zal 
het dus niet aan liggen!! 

                                                                           Jan Ottink 
 

TWINTIG VOORZETTEN….                         op Lotte Grashof 

De Twintig Voorzetten, ze duiken bij tijd en wijle op in deze BBB. Om een 
plaatsgenoot dan wel bekende landgenoot te bevragen. Over zijn of haar 

betrokkenheid bij de gemeenschap, bijzondere hobby’s en visie over allerhande 

zaken. Vaak is een actuele gebeurtenis een goede aanleiding, soms belichten 
we ‘een grote onbekende’ die ook een verhaal heeft dat de BBB lezer zal 

interesseren. 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 8, 2016 

pagina 25 

Deze maand viel het BBB oog op een vrouw, die midden in het sociale, 

culturele en sportgebeuren van Beckum staat. Daarbij wordt de prangende 
vraag gesteld; wat is de drijfveer voor je brede inzet bij diverse plaatselijke 

activiteiten? Daarbij denkend aan je jarenlange betrokkenheid bij het TVO 

jeugdkamp, jouw inzet bij de volleydames en actieve rol bij de Muiterweek. Op 
dat punt deelde ze al wel zeven jaar 

in het succes van dit 
(jongeren)evenement. Ze heeft 

sinds twee jaar ook een 

bestuursfunctie bij de Zomer-
feeststichting. Ja, je kunt dat 

feitelijk zien als een opstap naar 
‘het grotere werk’, maar daar zal ze 

ongetwijfeld zelf wel een 
genuanceerde mening over hebben. 

Kortom, het is tijd om de Twintig 
Voorzetten deze maand te richten 
op een Beckumer Bezige Bij; Lotte 
Grashof. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
25 Jaar/werkzaam als begeleider bij een jeugdzorg instelling voor jongeren met 

zowel psychische als ernstige gedragsproblemen/Hobby’s: 

Paardrijden, mountainbike, Gezellig wat drinken met vrienden. 
 

De sportcarriere: 
Ooit begonnen met handballen bij TVO (het was handbal of voetbal), toen er 

ook een keuze kwam voor volleybal ben ik gaan volleyballen. Na een 
enkelblessure ook begonnen met mountainbiken. Het mountainbiken geleerd 

van niemand minder dan Jarno (zou je niet zeggen) 
 

Het hoogtepunt: 
Na mijn enkelblessure zou ik niet meer kunnen volleyballen. Na anderhalf jaar 
hard trainen kon ik weer volleyballen, dit is tot nu toe mijn hoogtepunt in mijn 

leven. 
 

Hoe heb je de Olympische Spelen ervaren? 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet veel van mee heb gekregen. Nederland 

heeft het redelijk gedaan zoals ik hoor; vooral sporters waar voor de tijd niet 

over gepraat werd en dat die dan de medailles binnen halen is prachtig. De 4e 
plaats van de Nederlandse dames volleyploeg was een fenomenale prestatie: 

Ze waren allemaal goed in vorm en hebben denk ik alles eruit gehaald wat er 
in zat. Ik had gehoopt dat ze de Verenigde staten nog konden verslaan en  
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brons konden pakken maar helaas, deze waren te goed. Aan de ene kant zijn 

ze natuurlijk wel een beetje Olympisch kampioen, ze hebben in de voorrondes 
gewonnen van China! 
 

Het werken met de jeugd op het jaarlijkse kamp met een vaste ploeg 
leiders is telkens een hoogtepunt, want….: 
Elke keer weer nieuwe gezichten, en het hele jaar door de vraag van de 
kinderen ga jij volgend jaar weer mee op kamp? Het is altijd gezellig, het een 

leuke groep leiders bij elkaar. Elke keer weer een mysterie guest die vaak ook 
de hele avond blijft hangen. De kinderen wakker houden op vrijdag, even met 

een paar pannen door de slaapkamers. Kussengevecht ook altijd leuk. Maar 

het echte hoogtepunt van jeugdkamp is toch wel 30 seconds met de 
groepsleiding. Dan zitten er een paar bij die dit spel dagelijks spelen waardoor 

ze met 1 woord al weten wie er wordt bedoeld, dit tot ergernis van andere 
groepsleiding.  
 

In het verlengde daarvan; de intensieve muiterweek geeft mij ook 
veel voldoening, zorgt voor korte nachten maar met een homogeen 
team is het de moeite waard: 
Zeker met dit team.  Toen ik 7 jaar geleden begon met de Muiterweek stond er 

al een team met al een aantal jaar ervaring. drie jaar later heb je compleet een 
nieuw team om je heen staan. De grap van de Muiterweek is dat er geen 

draaiboek is, en dit is vooral met een nieuw team lastig. Ik zal dit team zeker 
gaan missen, maar het is tijd voor wat nieuws. Ik heb zin in volgend jaar om te 

kijken hoe het van de andere kant van de bar er uit ziet. 
 

Na zeven jaar in dit circus is het nu mooi geweest en vormen de 
Pinksterfeesten een nieuwe uitdaging middels jouw zitting in het 
Zomerfeestbestuur 
Yes, heel wat anders. Ook gaat hier het hele jaar tijd inzitten. 
De Pinksterfeesten zijn nog niet achter de rug of we zijn al weer bezig voor de 

midwinterfeesten die 14 en 15 januari plaats gaan vinden. 
 

We hebben het in Beckum goed voor elkaar qua activiteiten maar: 
Volgens mij kan iedereen zich prima vermaken in Beckum. Wel denk ik dat er 
nog winst gehaald kan worden in de communicatie van activiteiten. Wanneer 

iets wordt gepland en wat er nou eigenlijk de bedoeling van is. 
 

Je bent actief op social media, maar BBB vormt (vooral voor ouderen) 
een prima aanvulling op de Beckumer nieuwsfeiten: 
Zeker, niet iedereen zal actief zijn op social media, daarbij vind ik het zelf ook 

wel leuk om door de BBB te 'bladeren'. 
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Je hebt een hekel aan ……… maar veel bewondering voor….: 
Mensen die altijd negatief zijn. Die nooit ergens het positieve uit kunnen halen. 
Bewondering heb ik voor de vrijwilligers die zich overal voor inzetten om 

de verenigingen/organisaties te laten draaien. 
 

Hoe kijk je aan tegen de politieke wereldzaken als bv. 
geweldexcessen en het vluchtelingenprobleem? 
Het vluchtelingenprobleem, zelf ben ik dan blij dat wij veilig in Nederland 

wonen. Het laatste wat je wil is je woonplek verlaten omdat het onveilig is. Ik 
kan me niet voorstellen dat deze vluchtelingen voor de lol op een bootje de zee 

oversteken. Wel begrijp ik dat de vluchtelingen beangstigend kunnen zijn. Ze 

hebben andere normen en waarden en komen uit een andere cultuur. Lastig 
probleem. 

Er is altijd wel geweld geweest, maar het wordt extremer en steeds meer 
zichtbaar doordat we tegenwoordig alles kunnen filmen en het gelijk op social 

media kunnen zetten. De filmpjes van de IS bijvoorbeeld, je kunt tot op 

de laatste detail zien hoe die mensen bruut worden afgeslacht. 
 

Als ik ’s morgens wakker worden, dan eerst radio aan, ontbijten, 
toiletteren, krant lezen, hond uitlaten en ….., de goede volgorde; 
Ik ben niet echt een ochtendmens. Mijn wekker gaat, even nu.nl bekijken, 
douchen, boterham in de hand en weg. 
 

Na gedane arbeid eerst een lekker glaasje wijn, bier, sigaretje en TV 
kijken: 
Sporten als het nog kan. Even hardlopen of mountainbiken, daarna lekker op 
de bank een serie kijken. 
 

Boerenstamppot, Chinees, Pasta’s, karbonade met patat of…: 
Pasta's kan ik elke dag wel eten. 
 

Vind je het ook zo erg voor Youri van Gelder?  
Naja erg, er zijn wel ergere dingen gaande. Er zijn blijkbaar regels in het 

olympische dorp waar iedereen zich aan moet houden. Hij vindt dat blijkbaar 

lastig en heeft geen zin om zich aan de regels te houden. Als je hard traint 
voor olympisch goud dan kun je toch wel voor een paar weken je aan de 

afspraken houden. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar …, omdat….: 
Ik zou nog wel naar Latijns-Amerika willen, waarom? geen idee. 

Ze kunnen me ‘nachts wakker maken voor: 
Laat me s’nachts maar gewoon slapen.  
Humor is Herman Finkers, Jochem Myer, mr.Bean of: 
Jochem Myer kan ik wel om lachen. 
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Blessuretijd; een laatste boodschap: 

 Zet vast de aankomende feestjes in je agenda: 
26 December 2016 oftewel tweede kerstdag Kerstboomfeest bij Bennie! 

14-15 Januari 2017 Midwinterfeesten Beckum 

27 Januari 2017 Bekendmaking prins carnaval van de C.V. Beckummer Ossens 
 

 

Jeugdraad Beckum in nieuw tenue 

 
De Jeugdraad Beckum poseert in de nieuwe shirts. Ziet er goed uit! (foto: Facebook) 

 
De Jeugdraad doet een beroep op u! 

De Jeugdraad Beckum organiseert activiteiten 
voor de jeugd in en rondom Beckum in de 
leeftijd van 14 jaar en ouder. Er komt helaas 
steeds minder subsidie binnen vanuit onder 
andere de gemeente. Dit betekent dat wij 
mogelijk minder activiteiten kunnen 
organiseren. Echter is hulp van sponsoren 
onmisbaar om deze activiteiten te organiseren. 

Wij zoeken dan ook mensen die onze verschillende activiteiten (o.a. Zeepkistenrace, 
Expeditie Noaberson, Ladiesnight, FIFA-toernooi, bandavond) willen sponsoren in de 
vorm van materialen, materieel, diensten en geld. Wij hopen dat er mensen zijn die 
graag wat willen betekenen voor onze gemeenschap en de Jeugdraad hierbij willen 
helpen. Wat krijgt u als sponsor hier voor terug? Naamsbekendheid, u mag reclame 
maken tijdens onze activiteiten. Wie helpt de Jeugdraad Beckum blijven te bestaan? 
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Graag contact opnemen via jeugdraadbeckum@gmail.com en/of bellen met Teun te 
Lintelo 0610703158. 
ROCK & ROLL FRIDAY  
Op vrijdag 18 november organiseert de Jeugdraad Beckum de jaarlijkse feestavond in ’t 
Proggiehoes. Dit jaar live on stage de band Kenny Dan, met leden uit Bentelo en Oele. 
Tevens is er een DJ voor de overige dansplaatjes. Om 20.30 uur trappen we de avond 
af, toegang is gratis. Check onze facebookpagina voor meer informatie. Be there! 
PODIUM TE HUUR 
De Jeugdraad heeft een podium waar andere mensen (binnen of buiten Beckum) ook 
gebruik van kunnen en mogen maken. Het podium bestaat uit 14 delen. De afmetingen 
van één podiumdeel zijn: 35cm (h) x 88cm (b) x 200cm (l). Het podium kan worden 
opgehaald bij 't Proggiehoes, maar we kunnen het podium ook brengen. Interesse? Mail 
naarjeugdraadbeckum@gmail.com voor informatie over reserveringen en kosten die er 
aan verbonden zijn. 

Jeugdraad Beckum 

 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
OKTOBER 2016 
Zondag 30 oktober 10.30 uur HUBERTUSVIERING, Ds. A. Kramer 
     Dames- en Herenkoor 
NOVEMBER 2016 
Dinsdag 1 november 19.00 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 

     ALLERHEILIGEN 
Woensdag 2 november 19.00 uur Gebedsviering, werkgr. Avondwake 
     Spirit 
     ALLERZIELEN 
Zaterdag 5 november   GEEN VIERING 
Zondag 13 november 09.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher 
     Dames- en Herenkoor 
Zaterdag 19 november 18.30 uur Gel. Eucharistieviering, pastor Nowara 
Zondag 27 november 09.30 uur WoCo, T. ter Avest 
     Spirit 

     EERSTE ZONDAG ADVENT 
DECEMBER 2016 
Zaterdag 3 december   GEEN VIERING 
Zondag 11 december 09.30 uur WoCo, pastor Ogink 
     Dames- en Herenkoor 
     DERDE ZONDAG ADVENT 
Zaterdag 17 december   GEEN VIERING 
Zaterdag 24 december 18.00 uur WoCo, pastor Van de Bemt 
     Spirit 
     KERSTAVOND/GEZINSVIERING 
Zondag 25 december 09.30 uur Eucharistieviering, pastor Nowara 

     Dames- en Herenkoor 
     EERSTE KERSTDAG 
Maandag 26 december 09.30 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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Zaterdag 31 december 19.00 uur WoCo, pastor Timmerman 
     Dames- en Herenkoor 
     OUDJAARSDAG 
JANUARI 2017 
Zondag 1 januari 09.30 uur  Eucharistieviering  IN DELDEN 
     NIEUWJAARSDAG 
 

 

Datumbank 
 

27 t/m 30 okt. Verlichte boerderijenroute 
30 okt.  Hubertusviering 

 2 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
4 t/m 6 nov. Toneel van Levenslust ‘Opa in de kreukels’ 
8 nov.  Ouderensoos 
13 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde BAZAAR 
16 nov.   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 nov.  Vrouw Actief; Gezamenlijke avond Beckum-Bentelo-Isidorushoeve 
19 nov.  Ceciliafeest 
19 nov.  Oud Papier 
25 nov.  Zonnebloem; Gezellig middag 
29 nov   OVBO activiteit 
30 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  9 dec.  Vrouw Actief; Gezellig avond 
13 dec.  Ouderensoos 
14 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 t/m 18 dec.  Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow 
17 dec.  Oud Papier 
17 dec.   Presentatie historisch boek Beckum 
17 dec.  Kerstmarkt. 
26 dec.  Kerstboomfeest bij café Halfweg 
2017 
 1 jan.  Nieuwjaarsreceptie SZB 

 9 jan.   Presentatie Dorpsplan 2017-2020 in de H. Blasius 
14 jan-15 jan.. Midwinterfeest-Tiroler feest in tent Beckum 
18 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
24 jan.  Vrouw Actief; bezoek aan bakkerij Nollen 
27 jan.  Prins Bekendmakings-party, C.V. De Beckummer Ossens 
7 t/m 9 apr. TVO Jeugdkamp 

************************************************************************ 
Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2017 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2017 

Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2017 

**************************************************************  
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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 
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Geschiedenis van Beckum in historisch boek 
Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900 – 2000 
 

Honderd jaar Beckum, samengevat in ruim driehonderd pagina’s. Het 

Historisch Archief Beckum en omstreken heeft na acht jaar werk de 

laatste punt gezet. Het resultaat Honderd jaar Beckum en de 
Beckumers, 1900 – 2000 is voor het eerst te zien tijdens de 

kerstmarkt op zaterdag 17 december. 
 

 “Het was een gigantische klus”, verklaart Ria Jannink de tijd die is verstreken 

sinds de eerste woorden aan het papier werden toevertrouwd. “Toch zijn wij 
nog snel”, stelt Aukje Krommendijk. “Ik weet van vergelijkbare instellingen die 

vijftien jaar aan een soortgelijk boek hebben gewerkt.” Dat wil niet zeggen dat 
het Historisch Archief zich er met een jantje-van-leiden van af heeft gemaakt. 

Sterker nog, het boek over Beckum is bijzonder gedetailleerd. Met veel 
beeldmateriaal, aangevuld met teksten, wordt relevante informatie over de 

vorige eeuw met de lezer gedeeld.  

 
“Het Historisch Archief heeft zo veel materiaal”, vertelt Ria. “Eens in de twee 

jaar is er een open dag, maar de rest van de tijd ligt dat materiaal in de kast. 
Niemand die het ziet.” Het besluit werd genomen, een boek moest er komen. 

Dus bogen Ria en Aukje zich over de duizenden foto’s die het archief rijk is. 

Want dat het beeldmateriaal leidend zou zijn in het geheel, dat heeft voor de 
makers altijd als een paal boven water gestaan. Aukje: “We hebben altijd 

gezegd dat het om de plaatjes moet gaan, de teksten zijn er om de onderdelen 
met elkaar te verbinden.” Zo is er een hoofdstuk gewijd aan het thema 

bezinning. Een onderwerp waar je volgens Aukje veel tekst aan kunt besteden. 

“Maar je kunt ook een bidprentje tonen, dat is toch ook een vorm van 
bezinning.” Een onderwerp dat naar verhouding meer tekst heeft gekregen is 

het boerenleven in Beckum. Van de industrialisatie naar mechanisatie, 
automatisering en robotisering. “Ja, robotten kwamen ook voor het jaar 2000 

al voor in de landbouw, al stond dat toen nog wel in de kinderschoenen”, aldus 
Aukje. Foto’s van melkrobots zijn in het historisch boek dan ook niet te vinden, 

al geldt ook bij dit onderwerp dat de afbeeldingen het verhaal vertellen, laat 

Aukje weten. “Het is echt een plaatjesboek geworden.”  
TVO zich elke wedstrijd opnieuw in het zwart-wit hullen. Een antwoord dat 

praktisch en De proefdrukken van dat ‘plaatjesboek’ zijn veelbelovend. De 
foto’s tonen mensen, gebouwen en gebruiken die voor velen herkenbaar zijn. 

Bijschriften en anekdotes ronden het geheel af. Zo geeft Honderd jaar Beckum 
en de Beckumers, 1900 – 2000 antwoord op de vraag waarom spelers van 
komisch tegelijkertijd is. De bedoeling was namelijk dat TVO in rood-wit zou 

uitkomen, maar rode stof bleek niet voor handen in de textielfabriek in 
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‘Honderd jaar Beckum in beeld’, het historische boek wordt 17 december 

gepresenteerd. Aukje Krommendijk en Ria Jannink stonden aan de basis 
 

TVO zich elke wedstrijd opnieuw in het zwart-wit hullen. Een antwoord dat 

praktisch en De proefdrukken van dat ‘plaatjesboek’ zijn veelbelovend. De 
foto’s tonen mensen, gebouwen en gebruiken die voor velen herkenbaar zijn. 

Bijschriften en anekdotes ronden het geheel af. Zo geeft Honderd jaar Beckum 
en de Beckumers, 1900 – 2000 antwoord op de vraag waarom spelers van 
komisch tegelijkertijd is. De bedoeling was namelijk dat TVO in rood-wit zou 

uitkomen, maar rode stof bleek niet voor handen in de textielfabriek in 
Boekelo. Dus werden die lappen gepakt die wel voorradig waren: zwart en wit. 

Op die manier hebben de auteurs meer mythes uit Beckum ontkracht. 
“Beckumers zijn dol op hun verleden. Daar wordt vaak over gesproken tijdens 

verjaardagen, maar mensen zijn het dan zelden met elkaar eens”, vertelt 

Aukje. Details over locaties en data staan niet meer helder voor geest of zijn 
verdwenen. “Dat hebben wij nu vastgelegd, discussies daarover zijn niet meer 

nodig”, vult Ria lachend aan. “Pak gewoon het boek.” 
 

Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900 – 2000 vertelt, zoals de titel al 

aangeeft, over de vorige eeuw. “De eeuw van de omslag, ook voor Beckum”, 
zegt Aukje. Paarden werden in rap tempo vervangen door auto’s, elektriciteits- 

en telefoonnetwerken werden aangelegd. De computer en internet deden hun 
intrede en de wereld was niet eerder zo klein als in de twintigste eeuw. Nieuwe 

gebruiken ontstonden, oude gebruiken raakten in de vergetelheid. Ria pakt de 
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proefdruk van het boek erbij en wijst naar een zwart-wit foto uit 1947 van 

ernstig kijkende vrouwelijke parochianen  – “lachen naar de camera mocht in 
die tijd nog niet, dat kwam later pas”- die in retraite gaan in het Witte Hoes in 

Borne. “Dat gebeurt nu toch ook niet meer.” Aukje vult aan: “Dit boek zorgt 

ervoor dat mensen uit Beckum kennis krijgen van hoe het dorp in relatief korte 
tijd is veranderd van een relatief besloten plattelandsgemeenschap tot wat het 

nu is. Op een andere manier krijgen zij deze kennis niet tot zich. En het doet 
toch iets met je als je weet waar je roots liggen.” 

 

Een Beckumer schoolklas uit 1908 in prachtige kledij…Wie herkent onze 

voorouders nog?!? 

 

Overigens is er nog een reden waarom het boek ‘slechts’ honderd en niet 

zevenhonderdvijftig jaar beslaat. “Een eeuw is een mooi afgerond geheel”, 
aldus Aukje. “Dan vertel je over mensen die veelal nog in leven zijn. Zoals de 

mannen van de maïskern en dat jongetje dat misdienaar was bij de uitvaart 

van Pastoor Osse in 1940. Dat jongetje kan het zich nog goed herinneren. Dat 
jongetje is Johnny ter Avest.” Die mannen en dat jongetje zijn in woord en 

vooral in beeld terug te vinden in Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 
1900 – 2000. Net als vele andere dorpsgenoten. Het is echter een illusie te 

veronderstellen dat het boek allesomvattend is. Dat wil echter niet zeggen dat 
wat er niet in staat niet is gebeurd, aldus de auteurs. Ria:  “Als mensen meer 

willen weten over de geschiedenis van Beckum, dan zijn ze op 

maandagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur van harte welkom bij het Historisch 
Archief in ’t Proggiehoes.” 
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Het boek Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900 – 2000 wordt 

gepresenteerd tijdens de kerstmarkt op zaterdag 17 december en is dan 
verkrijgbaar voor slechts vijftien euro. Omgerekend nog geen vijf cent per 

bladzijde waardevolle geschiedenis. 
                                                                               Esther Rouwenhorst 

 
Wist u datjes… 

 Prima competitiestart van TVO handbal dames1 bij Stevo, met 15-18 winst 
werd fris van de lever de volle buit binnengehaald. TVO o11 werd de oren 
gewassen door BSC/Unisson met 11-0,  o13 remiseerde tegen Rekken en o15 
verloor fors van Twente met 7-3. TVO b1 dus o17 snoepte Vogido de zege af 

met 0-1 en a1, dus o 19 liep in de slotminuut de zege glippen bij VIOSB; 2-2. 
TVO 45+ was slagvaardiger dan bezoeker Bornerbroek, 7-3 winst en TVO2 
mocht met een 2-1 voorsprong met rust de handen dichtknijpen, Luuk en Stef 
scoorden.  Na de thee stelde Tubantia3 orde op zaken, 2-3 winst voor de 
bezoekers, waarbij TVO wel hard werkte maar koelbloedigheid ontbrak… TVO1 
remiseerde na een opwindend scoreverloop bij Emos met 5-5-. Driemaal een 
voorsprong weggegeven  0-1, 1-2, 2-4, dan op 5-4 achterstand komen en de 
5-5 valt in 90e minuut. Scores van Thijn, Aaron, Roy, Maik en Bas… 

 De meeste TVO pupillenteams begonnen de competitie-prima. TVO j09 won 
van HSC met 4-1 en staat subtop, TVOj13 won bij Winterswijk met 1-5 en is 
medekoploper, j11 won nipt bij HSC en staat gedeeld 2e, TVOj17 hield tegen 
koploper ATC lang stand, maar verloor toch met 2-4 en TVOj19 kreeg bezoek 
van koploper Neede, bleef lang in de race, maar de gasten bleken iets 
slagvaardiger; 2-4 eervol verlies… 

 Het 4e van TVO kreeg een draai om de oren van een irritant UDI3, en 2e  dat 
zich door de mekkerende gasten van de wiese leet breng’n. 2-4 verlies klinkt 
heel anders dan 12-0 of 13-1 winst. De 44 plussers  leden een merkwaardige 
nederlaag; bij de Zweef kwam men zelfs niet tot scoren, pijnlijk7-0 verlies. Ook 
TVO3 moest diep in het zand bijten (nee gras..). Na een voortvarende start 
met 3-0 voorsprong werd een 3-7 nederlaag geleden. Dus nog veel 
trainingswerk aan de winkel..  TVO2 was in Eibergen goed bij de les met een 

nette 2-4 zege. 
 16 Oktober scoorden de TVO junioren maar weinig punten. o13 won wel met 

dikke cijfers van WVV met 10-1, maar o11 verloor mer dezelfde cijfees van 
Delden, o15, 017 en o19 kregen dik aan de broek met de cijfers  11-3, 4-0 en 
4-1. TVO4 won nipt bij RSC met 2-3, het 3e en 2e verloren van Twenthe, resp. 
5-2 en 4-2…Maar waarachtig, TVO1 versloeg Hoeve V. en via  de 0-1 door Bas 
en 1-2 door Barilett werd 12 minuten voor tijd een 2e strafschop door Barrilett 
benut, 2-3. Veel opwinding in en rond het veld, bal net wel of niet over de 
lijn(!) en opgeluchte Beckumers, behalve Luuk H….. 
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Opa in de kreukels, weer een voltreffer voor Levenslust. Bekende 

misverstanden, intriges en verstrooidheid in dit blijspel. Knap gespeeld door de 
bekende spelers/speelsters, wo. Gerda Pot, bijna 60 jaar lid en gastspeler 

Remond Molenkamp! Op de foto opa Remond en oma Cilia in een verstrooid 
dialoog.(4-5-6 november extra voorstellingen) (foto facebook) 

 
 

Het TVO Gilde 
 

Reeds 16 jaar vormt het Gilde ‘een financiële hulpmotor’ voor alle 
TVO geledingen. Onder de bekende noemer; extra impuls voor de 
sport.  Elk jaar kunnen de afdelingen van de omni TVO een - of soms 

meerdere verzoeken - richten aan het Gilde tot een financiële 
bijdrage. 
 

Nog even een geheugensteun 
Bij de opzet in 2000 hebben spontaan TVO leden of gewoon sympathisanten 
zich successievelijk aangemeld. Streven was eerst uiteindelijk ook 67 leden 

want TVO bestond toen 67 jaar. Uitgangspunt was; het TVO Gilde opereert 

onafhankelijk vd. sv. TVO, men betaald jaarlijks een contributie van 67 gulden 
en per twee jaar wordt dat met een gulden verhoogd. Elk volgend jaar kan een 

nieuw Gildelid zich aanmelden. Na enkele jaren werd de euro ingevoerd, de 
contributie werd navenant aangepast, dwz. 33 euro per jaar en na twee jaar 
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wordt dat met een euro verhoogd. Momenteel is dat voor 2016 en 2017 dus 39 

euro geworden. Het totale bestand bevat nu 81 TVO Gildeleden en door de 
jaren heen zijn ook een aantal mutaties geweest. Op het Gildebord in de 

kantinebar staan de namen van die leden vermeld. Gedurende 15 jaar zijn 

uiteenlopende donaties verstrekt uit de Gildekas aan de afdelingen. De vooraf 
ingediende verzoeken worden jaarlijks in stemming gebracht na de omni 

jaarvergadering in oktober (soms november). Alleen Gildeleden kunnen dan 
stemmen. 
 

Het TVO Gilde heeft altijd een positieve insteek; als het enigszins mogelijk is 

worden redelijke voorstellen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Geld 

‘oppotten’ past niet in het beleid, als er behoefte is aan materialen of middelen, 
zal het bestuur positief adviseren voor een stemming. Wel met de restrictie, 

dat het bedrag binnen bepaalde perken dient te zijn. 
Met die insteek zijn vanaf de oprichting tientallen zaken door het TVO Gilde 

deels of geheel bekostigd voor het sportgebeuren in Beckum. Van wedstrijd-

ballen, diverse tenues, reclameborden, trainingsmiddelen, bijdrage aan 
scorebord, diverse accommodatie-materialen, nieuwe dug-outs naast hoofdveld 

etc. etc. Ook de oprichting van het TVO sculptuur bij de ingang is dankzij de 
Gilde donatie gerealiseerd. 
 

Voor dit jaar zijn een 3tal verzoeken tijdig ingediend en er kwam op de valreep 

nog een 4e bij. 
1. Verzoek TVO tennis om bij te dragen bij het opknappen van de 

tussenruimte bij het tennis – en handbal-kunstgras-veld. 

2. TVO handbal vraagt om een bijdrage voor diverse wedstrijd- spel en 
trainingsmaterialen, vanwege verouderde dan wel beperkte voorraad, 

tw. koelelementen, drinkflessen, pionnen, ballen, hesjes etc. 
3. TVO volley heeft behoefte aan een tablet waarmee wedstrijdzaken, 

opstellingen en registratie van wedstrijdformulieren snel verwerkt 

kunnen worden. 
4. TVO voetbal verzocht om een bijdrage voor een veegmachine om 

langs de velden en toegangspaden wekelijks schoon te vegen. Onder 
het mom van; ‘een snelle machine maakt schoon en licht werk’. 

 

Wij hebben de eerste drie verzoeken twee weken geleden aan de Gildeleden 

gemaild en maandag jl. na de TVO omni-jaarvergadering aan de aanwezige 

Gildeleden – met het vierde verzoek – ter stemming voorgelegd. Het gaat over 
een totale donatie van plm. 2000 euro. Of de leden met alle voorstellen 

hebben ingestemd, of er misschien mutaties zijn, cq. een nieuw lid is 
verwelkomd en over verdere TVO Gilde zaken worden de leden persoonlijk 

nader geïnformeerd.  

                                                                                            Jan Ottink 
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Dat was best een mooie kop boven het artikel in Tubantia vorige week. Het 

ging over de voorbereidingen tot de aanleg van de N18, tussen Varsseveld en 
Enschede.  

‘Van Grollo tot Grolsch’, inderdaad, dat is ongeveer het parcours. Al in de 
beginjaren ’70 werden de eerste plannen gesmeed en anno 2016 zijn vrijwel 

alle benodigde gronden geworven van boeren en particulieren. Toen de route 
van de N18 duidelijk contouren kreeg, kwamen legio belanghebbenden en 

dorpen in actie om toch een voor hun een zo veilig, leefbaar mogelijke aanleg 

te realiseren.  
Voor Beckum eo. was dat de kans om de N739 verkeersluw te maken. Minder 

(vracht)auto’s met name. Volgens kenners is dat (op papier) gelukt, nu de 
praktijk nog… Want het gedrag van verkeersdeelnemers laat zich niet altijd 

voorspellen. Maar de ontmoedigings-maatregelen die worden genomen om de 

grootste verkeersbulk vanaf de Achterhoek naar Enschede te geleiden geven 
hoop. Hoop, dat straks inderdaad de verkeersstroom door Beckum duidelijk 

minder gaat worden. 
Thans zie je al, dat aan weerszijden van de Hengelosestraat richting 

Haaksbergen – bij de oversteek straks – huizen zijn afgebroken. Dat is nu al 

duidelijk wennen. En helemaal als je over pakweg drie jaar viaducten passeert 
en onder de N18 door richting Haaksbergen gaat rijden. Vooreerst wachten 

ons enkele jaren van ongemak, omleidingen en tijdelijke noodmaatregelen. 
Maar daarna zal het relatief rustiger worden in Beckum wat de verkeersstroom 

betreft. Denken de kenners en hopen de bewoners… 
                                                                                                   Knitto  

  

Het Proggiehoes… en wat nu? 
 

De kogel is door de kerk. Een ietwat wrange omschrijving voor wat er 

komen gaat. Het Proggiehoes als gemeenschapshuis staat ter 
discussie. Althans de exploitatie ervan.  
 

Sinds mensenheugenis weten we niet anders dat dit nostalgische gebouw het 

centrum is van legio culturele en sociale activiteiten in Beckum. We zijn er trots 

op, dat moet feitelijk zo blijven, de historische waarde is groot in de beleving 
van velen. 

Realiteit is echter dat het Proggiehoes niet meer rendabel is te exploiteren.  
De H. Geest parochie trekt de stekker eruit, dat klinkt oneerbiedig maar is in 

ratio begrijpelijk. Per mei 2017 moet er een oplossing worden gezocht. 
Het beheerdersechtpaar van het Proggiehoes en de talloze verenigingen en 

instellingen die daar ‘hun home hebben’ zijn onlangs aangeschreven over het 

beëindigen van de exploitatie. 
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Dat doet pijn, dat vraagt om een oplossing. Daartoe zullen alle betrokkenen 

binnenkort onder regie vd. Dorpsraad Beckum naarstig zoeken; hoe nu verder? 
Verschillende scenario’s zijn in de wandelgangen al geopperd. Waarbij ook het 

toekomstige functioneren van de kerk (nevenactiviteiten), horeca en sport 

accommodatie wellicht een rol kunnen spelen. Of een te vormen stichting 
waarbinnen alle sociale en culturele activiteiten -in eigen beheer- 

gecontinueerd kunnen worden. Een gecompliceerde materie, dat zeker. Maar 
hopen dat voor Beckum een acceptabel, breed gedragen en haalbaar 
alternatief gevonden kan worden. 

                                                                                              Jan Ottink 
 

 

 
Groot aandeel in het Jubileumconcert had Spirit, met als hoogtepunt de ontroerende 

vertolking- samen met het orkest- van Once upon a time in the West 

 

BBBtje 
KERSTBOMEN TE KOOP vanaf 1 december te reserveren 
Abies – Omoika – Nordmann - Frasier 
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 7554PM Beckum, 074-3676314 

 

deze maand … in één volzin 
Het hoeft nauwelijks betoog, dat in dit jubileumjaar ‘750 jaar Beckum’ veel reuring is in 
ons dorp en vrijwilligers op allerlei niveaus zich het vuur uit de sloffen lopen om alles 
ordentelijk te laten verlopen en Beckum was met veel festiviteiten nadrukkelijk in beeld 
in de media en tussendoor blijven ook de intriges en geschillen voor- en vaak achter de 
schermen voortwoekeren,  waarbij je je in gemoede wel eens afvraagt wat sommige 
mensen bezielt, want de gewone nuchtere ‘hardwerkende mens’ heeft wel wat anders 
te doen en bovendien zijn wereldproblemen als pakweg bij Aleppo en Mosul van heel 
andere orde, maar in Beckum... houden we verder het hoofd verder koel en worden 17 
december bijgepraat over de eeuw 1900-2000 in het historische boek! 
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VOGELVREUGD NADRUKKELIJK IN BEELD 
 

Vogelvereniging Vogelvreugd houdt zaterdag 12 november en zondag 13 november 
haar jaarlijkse onderlinge wedstrijd met tentoonstelling in ‘t-Proggiehoes”. Op het 
moment dat dit artikel geschreven wordt is het exacte aantal nog niet bekend maar de 
verwachting is, evenals voorgaande jaren dat er ongeveer 400 vogels te bewonderen 
zijn.Dit aantal is te danken aan de samenwerking met de partnervereniging, “De 
Hobbyfluiters” uit Delden. Het is met name de afdeling parkietachtige vogels die de 
laatste jaren een groei laten zien. 
 
In het kader van haar 40 jarig bestaan en 750 jaar Beckum, organiseert 
Vogelvreugd in de week van donderdag 15 december t/m zaterdag 17 
december de Gewestelijke show in sportzaal ‘t-Geertman. 
De sportzaal zal dan weer omgetoverd worden tot een waar vogelparadijs en 
naar verwachting 1000 tot 1200 vogels te zien zullen zijn. 
 
De show in ‘t-Proggiehoes” is te bezichtigen:  
Zaterdag 12 november van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zondag 13 november van 10.00 tot 16.30 uur. 

 

 
 

 

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 

 

 


