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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 eerste halfjaar 2017 
25 januari – 22  februari – 22 maart – 26 april – 24 mei – 28 juni 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

38………………………………… 10 
 

Het was een jaar van turbulentie, een jaar van onbegrip, een jaar van 

somberheid, een jaar met weinig toekomst en verdriet. Voor sommigen. 
Maar ook een jaar van vooruitgang, van hoop, van perspectief en glimlach.. 

Bij al deze bespiegelingen werd dan de 38e jaargang van BBB voltooid.  Met 
indrukken van het wel en wee bij plaatselijke gebeurtenissen. Waarbij de 

voltooiing van 750 jaar Beckum een feit werd.. Inclusief een reportage van 
afgelopen weekend  over hist.boek presentatie en Kerstmarkt. 

Dus nog steeds: Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 
 

Laatste week nieuws… 
 TVO4 ving bij Grol4 bot in de laatste partij en ging met maar liefst 10-

3 de boot in. Maar de handbaldames1 van TVO gingen in de flow vh 
Nederlands elftal - knap zilver op het EK – opnieuw naar winst op 

E&O2. Na een ruime 18-11 voorsprong halverwege werden de teugels 
iets gevierd, maar met 28-24 zegevierden onze dames en staan fier op 

de 2e plaats. 
 Zondagmorgen speelden TVO 1 en 2 voetbal een onderlinge 

trainingspartij. De scheids Gerard L. liet veel toe, er werden fraaie 

goals gemaakt, oa. Maik en Dennis, er werd flink geouwehoerd  en 

ergens bij 3-5 wonnen de blauwen… De ziekenboeg stond aan de 
zijlijn, hopelijk na de winterstop weer deels fit!!! 

 Het historische boek ‘Beckum en de Beckumers in 1900 tot 2000’ werd 

dit weekend al grif verkocht, verder elke maandagmorgen 
Proggiehoes… 

 TVO voetbal heeft het contract met hoofdtrainer Danny Ottink een jaar 

verlengd. Dat wordt dan zijn 3e seizoen. Over andere trainersposten 

volgen nog nadere gesprekken. 
 

 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 JANUARI 2017 ! 
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WAT U LEEST IN DEZE DECEMBER BBB  
 

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

 Proggiehoes naar Toekomst Gemeenschapsgebouwen Beckum  
 Oliebollenactie 30 december 
 Kerstboomfeest Halfweg 
 Zonnebloem bedankt 
 Openbare spel-sport-speelgelegenheid de Bleek 
 Adventsactie project Rwanda 

 Midwintertoernooi TVO volleybal 

 Blasiuskerk geopend 1e Kersdag 
 Station SSF een live-verslag 
 Herfstkampioen TVO onder 13 
 Luk Akkefietjes HekselmesienHarry 
 Pietermannen bij TVO handbal-voetbalpupillen 
 Zijlijn traktatie Zonnebloem 
 TVO F3 ook kampioen 
 BBB Blijft Boeien een overzicht 
 Vrouw Actief Beckum blijft actief! 
 Concert Pablo & Spirit 30 december 
 Opinie… watistwat… 
 Albert Deterd Oude Weme neemt afscheid 
 Zwarte Doffer tentoonstelling  8 januari 
 Activiteiten De Bleek veel bedrijvigheid 
 Medisch Centrum nu in pastorie 
 Beckumers over 2016 een terugblik 
 Wist u datjes sportsnippers 
 Pannenkoeken bakken belofte van Kerstmarkt 2015 
 Midwinterfeesten 14 – 15 januari 2017 
 Grote vogelshow Vogelvreugd in ‘t Geertman 
 Misvieringen en Datumbank activiteitenagenda 
 Historisch boek Beckum de presentatie 
 Alles over de kerstmarkt druk en gezellig 
 Terugblik op jubileum  Stichting 750 jaar Beckum 
 Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren 
 Middenbladen dorpsplan de afronding + vervolg! 

TVO-voetbal wenst een ieder Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2017! 
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WAT IS GEWEEST EN WAT GAAT KOMEN                           

column 
 

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

‘Maar wat een contrast ook weer; het beschreven drama van een 
verongelukt meisje december 2015 in Harbrinkhoek versus die 
(zoveelste) moordaanslag, nu in Istanboel met minstens 39 doden… 
Vuurwerk vandalisme. Snap niet dat ze niet harder optreden bij die 
excessen, daar moet de regering nou eens wat aan doen. Wat bezielt 
dat zootje nou, dat hulpverleners hindert en met vuurwerk gooit. Nee, 
een witte Kerst zat er weer niet in, maar net op Nieuwjaarsdag viel er 
waarachtig een beetje sneeuw; ja een heel klein beetje, mocht 
nauwelijks naam hebben, En een Elfstedentocht? Schei toch uit over die 
nostalgie, komt er nooit meer. Dat darten in Engeland bracht iedereen 
in vervoering, Maikel van Gerwen is grandioos, van buitencategorie, van 
wereldklasse en hij hield 2 ½ miljoen mensen aan de beeldbuis 
gekluisterd. Maar toch is ‘die cafésport’ geen sportman vh jaar waardig. 
Goede voornemens? Nee roken had ik al afgeschaft, meer beweging 
zou goed zijn en ook vaker de fiets pakken, maar ja…’ 
 

Wat gaat dit jaar ons weer brengen. Straks in maart verkiezingen met 
tig partijen, wordt eindeloos gekissebis waar populisme met veel holle 
kreten de publiciteit gaat domineren. Wat mij betreft; ze doen maar, ik 
ben allang afgehaakt, zegt de pessimist in ons. Oh ja, in Beckum is een 
nieuw Dorpsplan gemaakt. Voortbordurend op het vorige plan met 
nieuwe insteken. Nee, het werk is voor de toekomstige  leefbaarheid in 
Beckum-Oele is ook nog lang niet af. Er blijft veel werk aan de winkel. 
Verrek nu je het zegt; dat jubileum van 750 jaar Beckum ligt al een 
maand achter ons. En dat historische boek ‘100 jaar Beckum’ kent een 
voorspoedige verkoop. Tja, al bijna weer een maand voorbij in 2018, 
wat gaat die tijd toch snel… 
  
Gelukkig nieuwjaar en vooral eenieder veel gezondheid 
toegewenst! 
                                                                                         Knitto 
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Informatie openbare speel-, spel- & 
sportgelegenheid De Bleek 
 

Basisschool De Bleek in Beckum heeft ambitieus plan  
om nieuwe openbare speel-, spel- & sportgelegenheid te 
realiseren. Veilig samen spelen in de vertrouwde 
omgeving van school staat centraal. 
 
Er komt veel kijken bij de ontwikkeling van een nieuwe openbare speel-, spel- en 
sportgelegenheid. Toch weerhoudt het basisschool De Bleek in Beckum niet om het 
verouderde schoolplein aan te pakken zodat er medio 2017 een nieuwe openbare 
speelgelegenheid voor alle kinderen uit het dorp ontstaat.  
 
Veilig samen spelen in een vertrouwde omgeving van school 
Er ligt een ambitieus plan voor de ontwikkeling van een nieuwe openbare speel-, spel- 
en sportgelegenheid, waarbij de nadruk ligt op het veilig samen spelen in de 
vertrouwde omgeving van school. De basisschool ging op zoek naar mogelijkheden en 
middelen om deze speelgelegenheid mogelijk te maken, want daar zijn niet zomaar 
budgetten voor. Ook de leerlingen zijn nauw betrokken bij het plan. Met een 
sponsorloop haalden zij ruim € 3.750 op voor het nieuwe schoolplein en ook 
verkoopactie en het sponsorschaatsen leverden maar liefst € 1.900 op. De school is ook 
blij met een bijdrage van € 2.500 uit het Univé Oost Fonds. Er zijn dus al veel 
verschillende acties ondernomen die veel geld hebben opgeleverd. “We zijn een heel 
eind, maar we zijn er nog niet”, vertelt Petra Kok, locatiedirecteur van basisschool De 
Bleek in Beckum.  
Drukte van belang 
Vaak is het een drukte van belang op het schoolplein in Beckum. “Zo hoort het ook”, 
zegt Petra. “Ook buiten de schooltijden om kunnen de kinderen hier samen spelen. 
Veilig en in de vertrouwde omgeving van school. We willen de kinderen uit Beckum van 
verschillende leeftijden een veelzijdig en veilig speelaanbod te bieden.” vervolgt Petra 
haar verhaal.  
We gaan ervoor 
Er komt veel kijken bij de ontwikkeling van een nieuwe openbare speelgelegenheid. Alle 
zeilen worden dan ook bijgezet om het ambitieuze plan medio 2017 te realiseren. Zo 
wordt gesproken met de gemeente Hengelo om alle mogelijkheden in kaart te brengen, 
maar zijn ook gesprekken met leveranciers gepland. “We gaan ervoor!” zegt Petra. 
“Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken.”  
Noaberschap anno 2017 
Een investering in de openbare speel-, spel- en sportgelegenheid is een investering in 
de kinderen van Beckum en in een veilige en vertrouwde plaats waar ze gezamenlijk 
spelenderwijs kunnen opgroeien. Door samen te spelen, leren ze elkaar kennen en 
aandacht voor elkaar te hebben. Noaberschap anno 2017!  
Wilt u helpen en een financiële bijdrage leveren? Heel graag! Neem contact op met 
Basisschool De Bleek op 06-43585848 (Petra Kok, locatiedirecteur).Direct een bedrag 
doneren kan natuurlijk ook, ten name van Katholieke oudervereniging basisschool De 
Bleek te Hengelo op rekeningnummer NL17 RABO 0104 7029 07.  

Bedankt namens alle kinderen uit Beckum! 
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ADVENTSACTIE  ADVENTSACTIE  ADVENTSACTIE  
 

Zoals u van ons gewend bent is er ook dit 

najaar een adventsactie waar de gezamenlijke 
parochies zich voor in willen zetten. Deze keer 

is gekozen voor een project in Rwanda. De organisatie Fidesco helpt daar al 
jarenlang straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ze vangen de 

kinderen op, maar het doel is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Daarom 
helpen ze kinderen te herstellen van hun tijd op straat. Ze krijgen in een 

centrum kleding, medische zorg, gaan naar school en hebben contact met een 

psycholoog. De kinderen worden in drie fasen geholpen, om de overgangen 
niet te abrupt voor ze te maken. In de laatste fase kunnen de kinderen naar 

huis en wordt het gezin nog begeleid. Aan dit project willen we graag een 
steentje bijdragen. 

Groot denken, klein doen is het motto van de campagne. Uw bijdrage is van 

harte welkom. Er zijn collectes in de kerken. Ook kunt u uw bijdrage storten op 
IBAN NL 89 INGB 0653100000, t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 

Hartelijk dank namens de MOV werkgroep van de parochie H. Blasius Beckum 
Thea Lintsen 

 

Het Midwinter toernooi!! 
Op zondagmiddag 22 januari organiseert TVO 
Volleybal het MIDWINTER toernooi. Een goede 
reden om de bier en wijn calorieën van de 
MIDWINTER feesten er weer fanatiek af te sporten. 
Er zullen twee poules gemaakt worden, prestatie en 
recreatie. Een team bestaat uit minimaal vier personen 
en deelname is vanaf 16 jaar. Na afloop is er een 
cooling down party in de kantine met medewerking van 

dj Binky & (IJS)pegel, hierbij zijn natuurlijk ook alle 
fanclubs welkom. Dus geef je op voor dit geweldige 
event met je vrienden, buren, familie enz. Ach, maakt 
ook niet uit, geef je gewoon op!! Bij opgave mailen 
naar kylie-tettero@hotmail.com met vermelding van: 
-Teamnaam 
-Teamleden + leeftijd 
-Teamcaptain + telefoonnummer 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per team. Deelname is op eigen risico. 

 

Kerk geopend op eerste kerstdag 
Op 25 december is de kerk tot 13:00 uur geopend om de kerststal te bekijken.  
Op 26 december is de kerk gesloten.  

mailto:kylie-tettero@hotmail.com
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Station SSF in Beckum, Sinterklaas vieren…  
maar dan anders 
 

Ondertussen is het wijd en zijd bekend: het eerste weekend van december is in Beckum 
niet meer voor Sinterklaas, maar voor Station SSF. En deze keer met de zendmast bij ’t 
Proggiehoes. Het kon niet missen… Daar moest je zijn. Frequentie: 88.4 FM. 

 
(De zendmast naast ’t Proggiehoes. Foto: Facebook) 

 

Het begon op de vrijdagavond met een darttoernooi, georganiseerd in samenwerking 
met Dartclub Anti Roos uit Beckum. Met 33 deelnemers was de zaal mooi gevuld. Nadat 
8 poules gespeeld waren, kwamen de knock-out rondes. Ruben Eijsink won de 
verliezersfinale van Tom Ellenbroek. Collin Haverkate versloeg Rob Grefte in de ‘grote’ 
finale.  

De zaterdag was ’t Proggiehoes geopend voor iedereen 
die ‘erbij wou zijn’. En de zondag was de afsluitende 
feestmiddag met als artiesten Frank & Mirella en Henk 
Wijngaard. Terwijl Frank (van Mirella) de ene na de 
andere – ietwat afgezaagde – grappen ten gehore 
bracht, kwamen alle oude nummers van hen voorbij. 
Ook een nieuwe trouwens, maar daarvan is de titel niet 
blijven hangen. Wat wel opviel was dat de Mirella op het 
podium een hele andere was dan de Mirella die op de 
poster van SSF stond. Even googelen geeft de indruk 
dat Frank vaker van Mirella wisselt dan van onderbroek, 
dus het was voor de organisatie van SSF ook niet bij te 
houden welke Mirella hij dit keer mee zou nemen. 

Henk Wijngaard liet weer zien dat hij nog steeds enorm 
veel plezier heeft in het optreden en om mensen te 

vermaken. Zijn bekende hits bleven komen en nadat het geluid de eerste nummers wat 
achterbleef, ging dat niet ten koste van zijn enthousiasme en plezier. Hij heeft zich 
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vermaakt, de bezoekers hebben zich vermaakt en ook hier werd alles vrolijk en niet 
altijd even zuiver meegezongen. En ondertussen werd het maar drukker en drukker. De 
Beckumers weten het jaarlijkse feest van SSF steeds beter te vinden en blijven ook de 
jaren daarna terugkomen. Ieder jaar is het weer wat drukker en dat is toch mooi dat 
dat kan. Hulde aan de organisatie en ’t Proggiehoes.  
                                                                                           Bernadette Morskieft 

 
(Mirella de 6e met Frank) 

 
Met overmacht kampioen in de herfstcompetitie 
 
Bij HSC21 boekte het TVO o13-team een eclatante 0-8 zege op HSC en werd daarmee 
kampioen in de najaarscompetitie. Talent verloochend zich niet, bleek maar weer eens! 
Veel ouders, opa’s en oma’s waren getuige van deze bekroning. Nadien een rondtocht 
door Beckum met alle égards en traktaties in de kantine. Proficiat leiders, trainers en 
vooral de jongens van dit kampioensteam. 
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De pietermannen brachten een bliksembezoek aan de handbalpupillen in de zaal en de 
voetbalpupillen op het veld. Het enthousiasme was weer groot natuurlijk. (Foto’s: 

Facebook) 
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Zijlijn Zonnebloem 750 jaar Beckum 
 

In het kader van boven genoemd werd er een gezellige middag georganiseerd in ‘t 
Proggiehoes. Als je dat vertelt in je omgeving zegt men: “Hoevaak hebben jullie toch 
activiteiten van de Zonnebloem?” Of dat meer of minder is dan in de omliggende 
plaatsen weet ik niet. Wel weet ik dat de vrijwilligers van de Zonnebloem zeer 
gemotiveerd zijn. De middag werd gestart met koffie en krentenwegge en daarna werd 
er een film gedraaid, beschikbaar gesteld door het historisch archief. De film was 
zonder commentaar maar dat werd wel geleverd door de doelgroep. Dat gaat dan op de 
manier van; kiek, daor he’j onze va, en och, oonze kleene jonge löp d’r ok bie, en zo 
verder. Mensen die normaal bij zulke gelegenheden rustig zitten te kijken, zitten nu op 
het puntje van hun stoel om maar niets te missen.  

In de pauze werd een borreltje geschonken en er werd een vragenlijst uitgedeeld over 
wetenswaardigheden en gebruiken door de jaren heen in Beckum. Vragen zoals: Waar 
is Hutten Kloas geboren? Of: Wat was er eerder; Napoleon of de Napoleonbeuk. Ik 
vond het heel leuk. Opmerkelijk was dat de winnares van deze opdracht, Annie 
Timmerhuis, geen oud Beckumse is. Na afloop was er zelfs patat met een frikandel of 
kroket. (Ik had de krentenwegge nog in gedachten). Bij het vertrek werden er mooie 
tassen uitgedeeld met opdrukken van Beckum door de jaren heen. Een vrijwillige 
bijdrage was niet nodig, de actieve organisatie had een goede opbrengst gehad van de 
verkoop van de Zonnebloemloterij en de verkoop van de zonnebloemen zelf. Bedankt! 

Rie Menkehorst 

 
TVO F3 kampioen! 

 
 

TVO F3 werd ongeslagen kampioen. Proficiat jongen! Dat mag gevierd worden, ook 
door leider Robert. (Foto: Facebook) 
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Over een goed draaiende BBB exploitatie en… 

politieke beschouwing na afloop 
 

Het was een prettige bijeenkomst ten huize van Jan (en Lies) Busscher, waar 
een wakkere hond ‘de boel in de gaten hield’.  
De Stichting Druk voor Beckum vergaderde over allerhande drukwerkzaken, met name 
over de voortgang van dit blad, Beckum Beter Bekeken. En het moet gezegd worden: 
de zaken lopen prima. Zowel de maandelijkse voorbereiding – het schrijven en lay out 
verzorging – alsmede het drukken en de samenstelling woensdags bij de uitgifte en 
bezorging loopt soepel met het ingespeelde team van BBB medewerkers. En dat nu al 
38 jaargangen lang! Dit jaar heeft vooral het 750 jarige jubileum van Beckum continu 
aandacht gekregen en ook over het Dorpsplan+ van Beckum-Oele (dat straks in januari 
is afgerond) werd maandelijks gerapporteerd. Dat versterkte - voor diegene die het 
plaatselijke sociale, culturele en sportgebeuren aan het hart gaat - de waarde van dit 
maandblad. De combinatie van full color pagina’s - voorblad en advertenties - 
gecombineerd met prima drukkwaliteit inclusief het fotomateriaal is een goede formule 
die respect afdwingt van veel lezers. Financieel zijn de zaken ook prima op orde en 
blijven de tarieven ongewijzigd. Er is evenwel nog wel een punt van aandacht inzake de 
outlookverbinding binnen de redactiesfeer. Met de firma ICS wordt contact gelegd om 
alsnog die faciliteit operationeel te krijgen. (Waarvoor overigens al wel betaald is!). Punt 
van (enige) zorg is al een tijd dat de continuïteit van BBB vooral inzake het maandelijks 
organiseren van teksten en eindredactie teveel leunt op één persoon. ‘Als hij wegvalt 
om welke reden dan ook, wat dan?’ Maar ook het feit dat Esther Rouwenhorst na twee 
jaar de BBB redactie gaat verlaten, baart zorgen. Deze constateringen zijn aanleiding 
om te zoeken naar personele versterking. Een of twee personen die de redactie willen 
aanvullen, zodat we bij calamiteiten, stoppen of plotselinge uitval de continuïteit van 
BBB kunnen waarborgen! Er zijn al gesprekken gaande voor invulling.  
Tenslotte; zoals het met ‘de wijze heren’ van de BBB redactie vaker betaamt, werd na 
de vergadering nog kort doch intens na beschouwd over de wereldpolitiek. En opnieuw 
lagen de visies van sommigen redelijk ver uit elkaar voor wat betreft de schuldvraag 
van alle fricties en wereldellende. Er werd gediscussieerd, gerelativeerd en gegniffeld. 
Mooi toch, met zo’n klein groepje… 

Jan Ottink 

 
Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
 

Op vrijdag 9 december stond bij Vrouw Actief de avond in het 
teken van 750 jaar Beckum. Een ontvangst in stijl door de ‘Freules 
van Beckum’ (José, Diny, Kitty, Mathilde en Marga. Wat zagen jullie er 
fantastisch uit!). Dit zoals altijd in een sfeervol en gezellig aangekleed 
Proggiehoes. Het was een warm welkom! Een heerlijk taartje en luxe 
hapjes, voldoende likeurtjes en wel 20 verschillende smaken advocaat 

om te proeven. En dan nog de nodige (humoristische) uitleg over 
likeurtjes met namen als: Hansje in de kelder – Hemdje licht op – Naveltje bloot – 
Hemel op aarde. Menig lachsalvo kwam voorbij. Als afsluiting zongen we het Beckums 
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volkslied en las Mathilde een mooie ‘kerstgedachte’ voor. Kortom het was een geslaagde 
avond waarbij circa 100 Beckumse dames aanwezig waren. We willen de werkgroep 
bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Dames jullie hadden het super voor elkaar! 

 
Overzichtsfoto van de feestavond 

 

Als we deze BBB lezen, is de kerstmarkt alweer voorbij. Waarschijnlijk zijn ook alle 
kniepertjes op. Het bestuur wil alle dames die geholpen hebben met het kniepertjes 
bakken, zowel in de voorbereiding als tijdens de kerstmarkt, heel hartelijk bedanken 

voor alle spontane medewerking! Speciale dank aan José (hoofd beslag) en Marian 
(baklocatie). Top dat dit allemaal zomaar kan! Half januari zal menigeen namens Vrouw 
Actief helpen tijdens de Midwinterfeesten. Ook voor deze hulp willen we iedereen bij 
voorbaat danken. Want alleen samen kunnen we er een feestje van maken! 
 

Tijdens onze eerste activiteit in het nieuwe jaar gaan we op excursie bij Bakkerij Nollen 
in Hengevelde. Dinsdag 24 januari vertrekken we om 13.15 uur bij de kerk. De eigen 
bijdrage is € 7 p.p. Opgeven kan door te bellen 074-3676445 of te mailen 

vrouwactiefbeckum@hotmail.com.  

Tot slot wensen we iedereen -leden en niet leden- FANTASTISCHE – GEZELLIGE – 
WARME en LIEFDEVOLLE FEESTDAGEN en ALLE GOEDS voor 2017.  

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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LUK AKKEFIETJES 
 

Kraan’k in de hoed, snotterig in’ kop, s’nachs hoos’n as’n oold pospead en’ geveul offie 
veugelgriep hebt oppeloop’n. Terwijl ik toch wisse nig bie de hoonder in de renne hebbe 
loop’n. Het mot toch nig gekker wodn’n. Nee as oe de griep te pakk’n hef, willie wa 
geane oonder de wolle, dat willie. Dan kö’j wa börrelke nem’n, en nog ene en nog ene… 
mer dat frös oe op’n emmer op’n doer. Oawer vrezen gesprokk’n; mien gemood was 
veurige wekke deep oonder’t vreespunt. dat har trouwn’s wa wear as veurdeel, dat er 
schaatsenloop’n kon won’n. Keal wat’n gevrees toch. Ik heb dee oale freeske deurlopers 

van’ zoolder haalt en ik wol efkes oetprebeart of disse jonge nog ne opening van 45,8 
kon haal’n op ’n Eensinkplas.  
Mer zowiet is’t geels nig kom’n. Trouwn’s den naam Eensinkplas is wal wiet achterhaald. 
Want in de 50-60 joar’n har EensinkHan’ke daor zeng’schap oawer. Mer later was 
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PotHennink de behearder vandat stuk heideveeld met den plas. Vandoar heet’n ‘t later 
Potsplas en wie’j kon doar schaatsloop’n in oons’n bösseltied. Ton wie net ’t verschil 
tuske jongs en dearns had’n ontdekt, zak ma zeng, he’k oeleu noe verteelt... Merre um 
’t verhaal oawer Eensinkplas compleet te maak’n; doar noast was’n heideveeld, dat wie 
as jonge bössels met de schuppe deels liek ging maak’n. luk beumkes en strükk’n wön’n 
vothaald en kloar, d’r was ’n voetbalveeldje. eas waar’n de gools met jesse van de 
spöllers annegeem. Mer ’n joar later was’t met goolpuile en ne dwaslatte himmaol 
compleet, von’n wie. De Eensinkveeld Arena dus. 
Good, ik har a verteelt da’k ’t ies oppe wol, mer net ton’t dree daang’n en nach’n harre 
vroar’n, veel’n dooi in. Ik har ok al heur’t dat den dörfal van KloompschoonKareltje 
deur’t ie wasse zakt en ik dache….. nig doon, mien jong, nig doon. Woag oene oale 
butte d’r nig an… En daorbie kreeg ik van oons Mina ok wa helder bescheet of ie könt 
ok zeng’n ’n merakels schoer deur de beene. Dus he’k dee oale deurlopers ma schieluk 
wear rap nor’n zoolder hennebrach, dat he’k. 

HekselmesienHarry 

 
OPINIE…WATISTWAT… 
 

In Hengelo blijft het soebatten met ‘die ongezellige markt’. Talloze plannen zijn 
de laatste jaren al geopperd. Er zijn bomen en lichtmasten geplaatst en na veel 
gekissebis en eindeloze discussies ook grote beren in allerlei standen met 
waterdruppels. Oude ideeën werden opgerakeld; meer horeca rondom, toch meer 

groen, markt meer spreiden/verplaatsen etc. En dat daar dan onder meer ook (weer) 
een extern bureau bij ingeschakeld werd, is all in the game. Het kost dus meer, maar 
ach, dan doe je toch mee in de huidige tendens? Terwijl daarnaast ook de leegstand in 
de binnenstad voortdurend bron van zorg is. Maar een ‘fait accompli’ zal het wel nooit 
worden, zal een betrokken Fransman zeggen. Daarvoor is de materie te breed, te 
complex qua oorzaken. 
 

In Saasveld voelen ze zich ook ongemakkelijk na die tempelbestorming. Een 
beetje voorbarig is daar het altaar in de kerk gesloopt, zeggen sommigen. Lang genoeg 
gewacht op antwoord van het Bisdom, zeggen anderen. Kortom, landelijk in het nieuws, 

pijnlijke situatie voor direct betrokkenen en dus schadelijk voor het gemoedelijke 
plattelandse imago aldaar. Want het beeld van gestaag teruglopend kerkbezoek wordt 
door al die halsstarrigheid van hogerhand logischerwijze nog eens versterkt. En dat is in 
een sfeer van de kerstgedachte anno december nogal navrant… 
 

Dan het Dorpsplan+, veelbelovend gestart zo’n vier jaar geleden. Beckum en Oele 
broedden gezamenlijk ‘een plan de campagne’ uit. Twaalf agendapunten werden 
aangepakt, ondersteund door een convenant van de gemeente Hengelo. Leefbaarheid 
van de gemeenschappen voor de nabije toekomst stimuleren en daartoe knelpunten 
proberen op te lossen. Dat was ongeveer het einddoel. Er is relatief best wat bereikt; 
een aantal knelpunten zijn verbeterd en veel zaken in de week gelegd. 
(Zie ook de informatie op de middenpagina’s Dorpsplan in deze BBB). 
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De praktijk leerde, dat de communicatie met de gemeente Hengelo duidelijk is 
verbeterd; dat is al een groot winstpunt, maar leerde ook (weer), dat in de 
communicatie met ‘ambtelijke tussenstations’ – zowel bij de Gemeente als Provincie – 
extra hobbels genomen dienden (en dienen!) te worden. Dus geduld is vaak een schone 
zaak. Het Dorpsplan krijgt een vervolg, lopende zaken blijven nadrukkelijk op de agenda 
en nieuwe actiepunten komen erbij. En het speerpunt blijft de kleinschalige 
woningbouw, nu ook nadrukkelijk onderstreept door de gemeente Hengelo. Die onlangs 
voor de bouw van minstens 10 (overwegend) starterswoningen groen licht gaf, Tja, nu 
de locatie nog! 

Jan Ottink 

 
Afscheid van Albert Deterd Oude Weme 
Albert Deterd Oude Weme, organist/dirigent van het Dames- en Herenkoor 
van de H. Blasiusparochie te Beckum mocht tijdens de afscheidsreceptie op 
14 december 2016 uit handen van de Burgemeester van de Hof van Twente, 
mevr. Nauta, een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen.  
 

Een eervolle onderscheiding als dank voor 25 jaar inzet en trouwe dienst aan de 
geloofsgemeenschap van Beckum. Op 19 november ontving hij tijdens het feest ter ere 
van de Heilige Caecilia, beschermvrouwe van de koorzangers, de oorkonde van de 
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (Aartsbisdom Utrecht) inclusief bijbehorende 
speld ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als lid van het koor. Onlangs heeft hij te 

kennen gegeven in verband met zijn leeftijd zijn functie binnen de parochie per  
1 januari 2017 te willen beëindigen. Wij wensen Albert en zijn vrouw van harte alle 
goeds voor de toekomst.  

 

 
Albert Deterd Oude Weme, geflankeerd door burgemeester Nauta, links en  rechts werd 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau 
Bestuur en leden van het dames-herenkoor 
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Prachtige activiteiten bij De Bleek 
 

Nog nagenietend van de prachtige en intensieve kerstsamenwerking binnen 
Beckum, hier weer een bericht van school voor iedereen in Beckum.  
School is er natuurlijk om te ontwikkelen en te leren. Echter andere ontwikkelingen zijn 
natuurlijk ook zeer de moeite waard om binnen een school op te pakken. En ze volgen 
elkaar in een razend tempo op zo aan het eind van dit prachtige jaar 2016. Het lijkt wel 
alsof een feestjaar ook met een aantal prachtige ‘feestjes’ binnen De Bleek worden 
afgesloten. Allereerst natuurlijk het geweldige initiatief van de OR van De Bleek om een 
aanvraag te doen voor ons schoolplein bij Univé. Dit leverde een cheque op van maar 
liefst € 2500 die bij het opknappen van het schoolplein ingezet kan worden. 
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Daarnaast is de sponsorloop en de kerstkaartenactie ook het vermelden waard. Wilma 
ter Boo (de moeder van Luuk Havekes uit groep 6/7) heeft bij haar werkgever 
AkzoNobel een vraag ingediend om de hal van school een verfbeurt te geven. Een hal 
die fris, uitdagend en PBS-proof eruit komt te zien.  
Voor het team is het denken begonnen wat wij mooi en goed vinden voor de kinderen. 
Eerste helft van 2017 gaat dit gerealiseerd worden. Kortom initiatieven te over en als 
deze dan ook nog uitgevoerd kunnen worden, is dat natuurlijk helemaal mooi. Fijn dat 
er mensen meedenken. Wij zijn er heel erg blij mee. Namens het team van De Bleek 
wensen wij iedereen in Beckum een respectvol, veilig en verantwoordelijk 2017 toe.  

 

 
 

MIDWINTERFEEST BECKUM 
dubbel programma op 14 en 15 januari 2017 

 

14 jan.: TIME AFTER TIME met top DJ’s Erik de Zwart, Gerard 
Ekdom en Rob Toonen 

15 jan.: TIROLER FEST met Palemiger Spatzen & Dieter Koblenz 
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Medisch Centrum in pastorie geopend 
 

Begin november is dan het gezondheidscentrum dat vier jaar in de Beukenhof 
was gevestigd, verhuisd naar de pastorie. Een soepel verlopen operatie; zowel 

de zorgverleners als bewoners zijn tevreden. 
 

  
Huisarts Henny den Hartog in de voorheen Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven in voorheen  
de kamer van pastor Ogink.   de grote vergaderzaal 

 

 
De bewoners van de Beukenhof in de pastorie voor een gezamenlijke bijeenkomst 
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Beckumers over het jaar 2016 
 

Het is een goede gewoonte om zo tegen het einde van een jaar 
plaatsgenoten te bevragen naar hun bevindingen over dit jaar. Wat 

kwam er zo op je levenspad, wat waren hoogtepunten, wat stemt je 

verdrietig en wat is jouw mening over allerhande zaken? 
 

In zo’n terugblik over het bijna afgelopen jaar mag Wim Meijer niet 
ontbreken. Hij is een nazaat van Johan Meijer van de befaamde Maiskern uit 

de 50er-60er jaren. Zoals algemeen bekend zijn die gloriejaren van de 
maïsontwikkeling in onze regio in dit jubileumjaar volop herbeleefd bij de Corn 

County evenementen in september. Boordevol nostalgie; maïshakselaars uit 
vroegere tijden versus de moderne uitvoeringen. Wim Meijer heeft hierbij een 

actieve rol vervuld. Ook zit Wim in een werkgroep namens de mede pachters 

om verbeteringen door te voeren t.b.v. de agrarische sector op Twickel. 
In de huidige tendens van steeds meer concentratie van landbouwbedrijven, 

verdwijnen van ‘keuterboeren’ en uitbreiden tot megastallen is ook rond 
Beckum het aantal actieve boerderijen geminimaliseerd. Mede door strengere 

voorwaarden en beperking van uitbreidingskansen (geregisseerd door Twickel) 

zijn bijvoorbeeld de boerderij activiteiten van Ter Boo (Hesselink) nood-
gedwongen beëindigd. Wim Meijer schetst zelf die ontwikkeling als volgt. 

,”Omdat Twickel in Beckum weinig cultuurgrond beschikbaar heeft en ook nog 
flink wat naar nog meer natuur moest, zijn er twee bedrijven naar Drenthe 

verplaatst ( Brunnekreeft en Hesselink) Hierdoor kon het totale areaal van deze 
bedrijven worden herverkaveld waarbij Meijer en Ragbourn er iets op vooruit 

gingen maar ook een flink deel naar de Hagmolenbeek ging en een deel naar 

de verbindingszone en andere natuurprojecten”. 
 

 
Wim geneuglijk met zijn bruine huisgenoten, (wel oppassen voor de vogelgriep..!) 
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Allereerste vraag; wat is de indruk van het jaar 2016? 
2016 was minder wordt , in de wereld ,in Europa . Je ziet steeds meer mensen 
anti Europa worden. Een jaar met veel politieke discussie over vluchtelingen . 

Ik vind het ook zorgelijk dat de eenheid en het vertrouwen in elkaar steeds 

 

Wat waren voor jou het absolute hoogtepunt en eventuele dieptepunt? 
Een hoogtepunt was wel het vieren van 750 jaar Beckum en dan voor mij 
vooral de Hakseldag in september. Het herbeleven van vroegere tijden en zien 

dat zovelen ,jong en oud, hiervan genoten, ja dat was wel heel mooi. Met 

dieptepunten heb ik niet zoveel . De melkprijs was een tijdje erg slecht,  maar 
die zit nu weer in de lift, dus blik vooruit. 

 

Het Proggiehoes; wordt behoud van dit culturele centrum voor Beckum 
een moeilijke zaak? 
Het Proggiehoes is een moeilijke kwestie. Het is een mooi en sfeervol gebouw. 
Ik hoop dat ALLE verenigingen en clubjes gezamenlijk een oplossing vinden en  

in goede gemeenschapszin de handen in elkaar slaan.  
 

Agrarische ontwikkelingen en natuurbeheer; ene HekselmesienHarry zei 
2 jaar geleden al; ‘die opheffing vh melkquotum brengt de boeren 
opnieuw in moeilijkheden’ en ‘natuurbeheer slaat door met het 
onbeperkt opkopen van landbouwgronden’. Geef eens jouw deskundige 
mening:  
Het was te voorzien dat door de afschaffing van het melkquotum er fors 

uitgebreid zou worden . het is kwalijk dat de overheid niet tegelijkertijd heeft 
nagedacht over vervangende maatregelen. Daardoor worden nu bedrijven die 

niet zijn gegroeid gestraft omdat andere bedrijven te veel hebben uitgebreid. 

Milieu is belangrijk maar ik vindt het jammer dat in een mooi cultuurlandschap 
als Beckum heeft, zoveel goede landbouwgrond aan de sector wordt 

onttrokken . Dit zorgt ervoor dat er steeds minder overblijft van het 
oorspronkelijke landschap dat door de boeren werd onderhouden. 

 

Beckum moet gaan nieuwbouwen en rap een beetje: 
Ik vind het belangrijk dat er voor de jonge starters wordt gebouwd om te 

zorgen dat de mensen die echt een binding met Beckum hebben hier blijven 
wonen. Wanneer ook de school uit Beckum zou verdwijnen verliezen we een 

belangrijke verbindende factor. Die woningen moeten dan ook echt betaalbaar 

zijn.  
 

We hebben het in Beckum goed voor elkaar maar …  
Maar soms mag er wel wat beter onderling gecommuniceerd worden : naar 

elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars standpunt. 
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Kerstmis 2016; komt er nog een Nachtmis, kerstboom- en kribbe aan te 
pas? 
Wij vieren kerst in de kerk en bij de kerstboom , genieten van kinderen en 
kleinkinderen en het even niks te moeten. Kortom : vrede op aarde .  

 
                                          ……………………. 
Dan komen we bij iemand van de nieuwe generatie. Die, evenals zijn 

leeftijdsgenoten, op social media actief is en via Twitteren en App-en 
informatie uitwisselt met zijn omgeving. De nieuwe generatie dus, die digitale 

info als leidraad neemt om via het mobieltje te communiceren.  
Cyriel Temmink is de naam, zoon van de eens vermaarde rossige TVO spits 

Eric Temmink. Die in de 70er 80er jaren uitgroeide tot een goalgetter, die 

menige club angst inboezemde. Eric was uit het ouderwetse hout gesneden; 
niet ‘versagen’, sleuren, diepgaan en (vaak) scoren. Maar nu dus Cyriel, die al 

op zijn 16e, 17e geregeld bij TVO 1 in beeld was. Hij voelt zich het beste thuis 
op het middenveld, daar is de ruimte, daar kan hij openingen maken, zijn 

energie kwijt en verdelen. Aldus nu al een jonge, nuttige verbindingsspeler 
waar TVO 1 nog jaren van kan profiteren.  

Cyriel volgt een studie bouwkunde en dat sluit ook weer aan bij de passie van 

de Temmink’s. Logisch redeneren, constructies en kosten berekenen en 
pasklare bestekken voor bouwprojecten voltooien. Zoals de meeste jongeren in 

zijn omgeving is hij vaak present op een feestje, want dat moet kunnen 
natuurlijk! Vorig jaar bij de herstart vd carnavalsvereniging Beckumer Ossens 

was hij dan ook niet te beroerd om in de Raad van Elf zitting te nemen. 
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Allereerste vraag; wat is de indruk van het jaar 2016? 
 Naar mijn mening een prima jaar, in voetballend opzicht mag het in dit 

seizoen wel beter, maar gezien het vorige seizoen denk ik dat we een goed 

(kampioens)jaar hebben gehad. Ook met de studie gaat het goed en ik hoop 
aan het einde van dit schooljaar te slagen. 

 
Wat waren voor jou het absolute hoogtepunt en eventuele dieptepunt? 
Het hoogtepunt was het kampioenschap met TVO 1 

  
TVO1 moet zich toch kunnen handhaven in de 4e klasse, mits….? 
We moeten verdedigend vaker de nul houden en aanvallend vaker het net 

vinden. 

 
Het Proggiehoes; wordt behoud van dit culturele centrum voor Beckum 
een moeilijke zaak? 
Dat denk ik wel, omdat ik zo nog niet zie gebeuren dat een investeerder dit 

pand overneemt. Als het behouden wordt, zullen we dit met alle inwoners van 
Beckum moeten doen. 

 
Beckum moet gaan nieuwbouwen en rap een beetje. Trouwens zelf nog 
interesse in de nabije toekomst? 
Ben ik het helemaal mee eens, het wordt tijd dat er een aantal 

starterswoningen bijkomen, gezien de vergrijzing en de afname van leden bij 
o.a. de voetbal, maar ook de school. Ik heb zelf zeker de intentie om later te 

blijven wonen in Beckum. Heb het hier zeker naar mijn zin. 

 
Social media; deze vorm van communiceren is voor de jeugd 
belangrijker dan bv. dit maandblad BBB, dat hooguit een aanvulling is 
en vooral voor ouderen interessant: 
Ik lees de BBB met veel plezier en vind het een prima blad. 

 
We hebben het in Beckum goed voor elkaar, maar: 
De krimp zorgt voor problemen om het dorp vitaal te houden. 
 

Kerstmis 2016; komt er nog een Nachtmis, kerstboom- en kribbe aan te 
pas? 
Nee, ja en nee. 

                             ………………………………………. 
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Zij vormt al vele jaren met haar gezin een middelpunt in Beckum. Zowel 

letterlijk als figuurlijk op verschillende gebieden. Want Angeline te Lintelo  
( 49 jaar) woont al ruim 22 jaar aan het Kerkpad‘ achter Boenders’ en naast de 

basisschool. Zij runt de kapperszaak Kniphoes naast de voormalige buurtsuper 

Schoot, (waar ook de naam Laarmors nog steeds - als latere uitbaters 
pontificaal op de gevel staat!). Angeline is flink betrokken bij plaatselijke 

sociale, culturele activiteiten en heeft zich jarenlang ingezet voor de Beckumer 
jeugd. Denkend aan de organisatie vd. Sinterklaasintocht en kinderfeesten met 

Pinksteren. Terwijl ze tevens actief volleyster bij TVO is en daar 

jeugdtrainingen heeft verzorgd. Ook echtgenoot Leo te Lintelo – en zoons- zijn 
nauw betrokken bij TVO, resp. als leider vh befaamde 45+ team en de zoons 

spelen bij TVO 3 en TVOo19 en Teun is tevens lid vd jeugdraad Beckum.  
Tijd om Angeline aan de tand te voelen over haar bevindingen in het jaar 

2016. 
 

Allereerste vraag; wat is de indruk van het jaar 2016? 
Ik vind het een gewoon lekker jaar die heel snel voorbij is gegaan. 
 

Wat waren voor je het absolute hoogtepunt en eventuele dieptepunt? 
Wintersport met de hele familie, de kids zijn goed te pas, dan zijn er weinig 

dieptepunten. 
 

De kapsalon ’t Kniphoes, hoe lopen de zaken? 
De zaken lopen goed. Een hele verandering dat Elles, na bijna 22 jaar, is 
weggegaan bij ons maar we hebben het nog steeds naar onze zin. 
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Het Proggiehoes; Wordt behoud van dit culturele centrum voor Beckum 
een moeilijke zaak? 
Lijkt mij moeilijke zaak. Ben persoonlijk wel van mening dat er een centrale 
plek moet komen. 

 

Beckum moet gaan nieuwbouwen en rap een beetje; 
Ja graag, is altijd vooruitgang, voor alles. 

 

We hebben het in Beckum goed voor elkaar, maar: 
Niet zeuren maar positief kijken naar de dingen die er wel zijn. 
 
Kerstmis 2016; komt er nog een Nachtmis, kerstboom- en kribbe aan te pas? 
Geen nachtmis, wel een kerstboom en ook geen kerstkribbe. Vind kerst een 
gezellige tijd en wens iedereen een heel gelukkig 2017. 

                                    ………………  
 
Van een heel andere orde zijn de gezondheidsaspecten, de zorg voor het 

welzijn van de mens. In dit kader 

heeft Reinout Vrijhoeven (38) zich 
 met een fysiotherapie praktijk een  

vijftal jaren geleden gevestigd in 
 het gezondheidscentrum bij de  

Beukenhof. En naar verluidt lopen 
 de zaken goed. Evenals de andere  

medische faciliteiten en voorzieningen  

trouwens. Reinout heeft twee dagen  
zitting in Beckum en ook nog een  

praktijk in Duitsland. In Beckum is hij  
ook dinsdagsavond paraat voor TVO  

sporters in de verzorgingskamer bij de  

kleedkamers. De jaren door heeft hij  
veel oudere en jongere Beckumers ‘onderhanden’ gehad en bij de 

behandelingen persoonlijke- en familiesituaties begripvol aangehoord. Aldus is 
een vertrouwensband ontstaan die ook door veel Beckumers gewaardeerd 

wordt. De vader van twee kinderen doet veel aan bootcampsport met vrienden 
en voelt zich prima thuis in Beckum. Begin november werd het 

gezondheidscentrum overgeheveld naar de Pastorie-ruimtes, waar iedereen 

ook prima uit de voeten kan met het verlenen van medische zorg.  

Allereerste vraag; wat is de indruk van het jaar 2016?  

Was een mooi druk jaar met als met als mooie afsluiting de verhuizing naar de 
pastorie!! Ben blij dat we in de pastorie konden gaan met de podotherapie en 

huisarts de Hartog.  



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 10, 2016 

pagina 25 

Wat waren voor je het absolute hoogtepunt en eventuele dieptepunt?  
Als hoogtepunt de verhuizing naar de pastorie. Echt een dieptepunt was er 
niet, nou ja had gehoopt dat TVO1 beter zou presteren, maar dit komt vast 

goed na de winterstop!! 

 

Al goed ingeburgerd in de pastorie?  
Ja, bevalt heel goed. Is veel huiselijker en gezelliger dan oude pand. Er moeten 
nog wel wat kleine veranderingen gedaan worden zoals nieuwe gordijnen en 

ophangen van illustraties, maar het is heel mooi! 

Ik heb een goede klandizie in mijn Beckumer praktijk, van jong tot oud: 
 

Het Proggiehoes; behoud van dit culturele centrum voor Beckum wordt 
een moeilijke zaak.  
Wordt lastig, maar ik hoop dat er een oplossing komt voor de verenigingen die 

afhankelijk zijn van het Proggiehoes. 
 

Beckum moet gaan nieuwbouwen en rap een beetje, trouwens zelf 
geen interesse? 
Het is mooi en gezelliger wonen in Beckum, dus wie weet.... 
 

Kerstmis 2016; komt daar een Nachtmis, kerstkribbe –en boom in voor? 
Gaan met de hele familie naar Winterberg dit jaar. Dus boom en kerstkribbe 

komt goed, nachtmis niet denk ik, wel (apres)skiën!! 

 
 

Wist u datjes… 
 

 TVO handbal 1+2 hadden eind november duidelijk niet hun dag. Het 1e 

moest na de pijnlijke nederlaag tegen Zenderen V (30-19) de 2e plaats 
afstaan aan de opponent. Handbaldames2 moesten ook fors in het stof 

bijten tegen en bij De Lutte met 32-19, toe maar…. 

Doch een week later was ales weer anders; ze gaven zichzelf een mooi 
Sinterkaas cadeau.  TVO dames1 versloegen Combinatie met 30-28 en 

dames2 waren de meerdere over Cabezota met 28-26. Mooi zo.  
 

 Dat Sinterklaas cadeau werd een week verder nogmaals door dames 1 

ontvangen! Noaber WHC kreeg flink op de broek van de Beckumer 
formatie. TVO ging flitsend uit de startblokken en noteerde een 3-10 

voorsprong halverwege. Gaandeweg werd WHC wakker, maar speelde 
een verloren pot ‘voor de kruimels’. Eindresultaat; 15-26 voor TVO, die 

vlak onder de top een sterke rol blijven spelen in deze competitie… 
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 TVO2 ging in de mistige treurige zondagmorgen ten onder tegen  

HSC21 met 0-1 en het 3e remiseerde tegen Bornerbroek, 0-0. Waar het 

4e flink op de broek kreeg bij Rigtersbleek..TVO1 ging op bezoek bij 
Rood Zwart en het werd een enerverende pot. De 1-2 voorsprong voor 

TVO bij rust was verdiend (Joost en Roy scoorden koppend). Toch 

trokken de gastheren aan het langste eind  na een sterke fase begin 2e 
helft. Totaal gezien was echter een remise voor een gehandicapt TVO 

verdiend geweest. De blessurelijst was zorgelijk  
en de winerstop welkom!!... 

 

Nog te goed van de kerstmarkt 2015! 
 

 
 
Een veilingitem van de kerstmarkt van 2015. Deze is nu verzilverd. Pannenkoeken 

bakken en verorberen. V.l.n.r. Hennie, Jarno en kok Harrie. (Foto: Facebook) 
 

 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 10, 2016 

pagina 27 

ESTHER ROUWENHORST HEEFT NIEUWE UITDAGING OPGEPAKT 

Haar toelichting 
 

“Het was, vooral in het afgelopen jaar waarin ik me ook heb ingezet voor 750 

jaar Beckum, niet altijd eenvoudig de werkzaamheden voor de BBB te 
combineren met mijn eigen werkzaamheden als tekstschrijver en freelance 

journalist. Binnenkort wordt Beckum een jaartje ouder. Het jubileumjaar is dan 
achter de rug. Meer tijd voor de BBB, zou je denken. Ware het niet dat ik voor 

een nieuwe uitdaging sta. Het is de bedoeling dat ik samen met Gerard Smink 
van de Twentsche Courant Tubantia een wekelijks actualiteitenprogramma ga 

presenteren.  

Het gaat hierbij om een co-productie tussen de krant en Radio Hengelo TV, 
waarvoor ik ook al geruime tijd actief ben. Dat programma wordt vanaf medio 

december wekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur live vanuit de 
studio uitgezonden op de radio en is ook rechtstreeks te volgen via een live-

stream op verschillende social media-kanalen. Daarnaast wordt het programma 

eens per maand live uitgezonden vanuit Brasserie So Nice in het Rabotheater. 
Publiek is daarbij van harte welkom, schuif dus gerust een keer aan. Waar 

mogelijk zal ik het niet nalaten ook onderwerpen vanuit Beckum onder de 
aandacht te brengen”.  

Waarvan acte ! Inmiddels s de eerste serie Hengeloos peil iN de ether geweest, 
Dit smaakt naar meer, meldde  oa. een recensie in de krant! Succes Esther… 
                                                                                         BBB redactie  
 
 

Datumbank 
 
25 dec.  Kerststal bekijken: H. Blasius geopend tot 13:00 uur 
26 dec.  Kerstboomfeest bij café Halfweg 
30 dec.  Oliebollenactie TVO 
30 dec.   Spirit zingt samen met het koor Pablo TOP 2000-nummers in de  
  Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Aanvang: 19:30 uur 
2017 
  1 jan.  Nieuwjaarsreceptie SZB 
  4 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  7 jan.  Nieuwjaarstoernooi tennis Veldwijk Hengelo 
  8 jan.  Zwarte Doffer: postduivententoonstelling in ’t Proggiehoes. Zaal 
  open vanaf 12:00 uur 
  9 jan.  Presentatie Dorpsplan 2017-2020 in de H. Blasius 
10 jan.  Ouderensoos 
14 t/m 15 jan. Midwinterfeesten 
18 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 jan.  Oud Papier 
22 jan.  TVO Volleybal, Midwintertoernooi 
24 jan.  Vrouw Actief; bezoek aan bakkerij Nollen 
27 jan.  Prins Bekendmakings-party, C.V. De Beckummer Ossens 
  1 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 10, 2016 

pagina 28 

  7 febr.  Ouderensoos 
22 febr.   Vrouw Actief; creatieve avond 
25 febr.  Kaartmarathon TVO 
  2 maart  TVO Tennis: jaarvergadering 
17 t/m 19 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej  
  toch uutvreten’ 
18 maart  Oud papier 
24 t/m 26 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej  
  toch uutvreten’ 
26 maart  TVO Tennis: heropening tennisbanen 
7 t/m 9 apr. TVO Jeugdkamp 
11 april  Vrouw Actief: bouwstenen voor Gambia 
15 april  Oud papier 
20 mei  TVO Beachsoccertoernooi 
  2 t/m 5 juni Pinksterfeesten Beckum 
14 t/m 16 juni Eindkamp groep 8 
18 juli  Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur 
************************************************************************************************************** 

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

H. Blasius Beckum weekendvieringen 

 
DECEMBER 2016 
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 
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 
Zondag 8 januari  09.30 uur VIERING IN HENGEVELDE 
     AANSLUITEND NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zaterdag 14 januari 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Nowara 
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     Dames- en Herenkoor 
Zondag 22 januari 09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 28 januari 18.30 uur Woord- en Communieviering, T. ter Avest 
     Spirit 
FEBRUARI 
Zondag 5 februari 09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 11 februari 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher 
     Dames- en Herenkoor 
Zondag 19 februari 09.30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 25 februari 18.30 uur Woord- en Communieviering, T. ter Avest 
     Dames- en Herenkoor 

 
 

40 jaar Vogelvreugd en 750 jaar Beckum 
Vorig weekend was de sportzaal Beckum omgetoverd tot vogelparadijs bij de 

gewestelijke vogelshow, geheel Overijssel omvattend. Een krachttoer van 
Vogelvreugd met 1300 inschrijvingen. Onder de winnaars waren de bekende 

Beckumer kanariehouders Harry Scholten en Toon Weernink. 
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Presentatie historisch boek en kerstmarkt 
Een historisch moment. Zo mag je de presentatie van het boek 

Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900 – 2000 van Stichting 
Historisch Archief Beckum en omstreken wel haast noemen. Na acht 

jaar spitten in oude archieven is zaterdag 17 december, voorafgaand 

aan de kerstmarkt, het eerste exemplaar overhandigd. 
 

Ruim honderd mensen, afgevaardigden van de verschillende verenigingen en 
organisaties in Beckum en Oele, woonden de presentatie bij Het Wapen van 

Beckum bij. De gasten werden getrakteerd op een gebakje dat goed werd 
bestudeerd. Op de lekkernij een afbeelding die ook het boek siert. “Kiek, da’s 

Ottink Dieks”, klonk het in de zaal, waarna het lekkers in vlot tempo werd 

verorberd en Fien Breteler, voorzitster van het Historisch Archief, de zaal 
toesprak. Over hoe Beckumers hun geschiedenis koesteren en er veel over 

praten. Zeker op verjaardagen levert dat nogal eens discussies op. Verhalen 
zijn gekleurd, beelden zijn vertroebeld en niemand weet nog met zekerheid 

hoe het precies zat. “Tijd dat er een boek komt”, aldus Fien. 

 
Het begon allemaal in 1998. De Stichting Zomerfeesten Beckum had mappen 

vol oude foto’s, notulen en andere paperassen. Weggooien was zonde, 
realiseerde het bestuur zich gelukkig. Maar waarheen met de papierhandel? 

Stichting Historisch Archief Beckum en omstreken werd opgericht. Het doel: 
het verzamelen en toegankelijk maken van zoveel mogelijk materiaal waarmee 

de geschiedenis van het dorp wordt verteld. De leden van de stichting zetelen 

zich sinds die tijd elke maandagmorgen in ’t Proggiehoes. “Nog wel”, stelde 
Fien. “Want met de dreigende sluiting wordt ook het archief bedreigd.” De 

voorzitster richtte zich daarom tot burgemeester Sander Schelberg, die ook net 
zijn tanden in Ottink Dieks had gezet. “Ik nodig de burgemeester dan ook uit 

hierover nog eens in gesprek te gaan. Het Historisch Archief voorziet in een 

behoefte en heeft haar bestaansrecht toch bewezen?” Hoe? Dat liet zich raden. 
“Door alles vast te leggen in een mooi boek.” 

 
Het idee van dat boek stamt uit 2004, de laatste acht jaar is er intensief aan 

gewerkt. “Het initiatief is dus al twaalf jaar oud. Dat Beckum dit jaar 750 jaar 

bestaat, wisten we toen nog niet. Mooi dat dit zo samenvalt”, aldus Fien, die 
met recht trots is op het resultaat. Een boekwerk van 303 pagina’s, dat met 

een schitterende collectie aan foto’s aangevuld met heldere teksten een feest 
der herkenning is. Een boek waarin de twintigste eeuw in woord en beeld is 

samengevat.  
 

Dat het boek over de vorige eeuw niet allesomvattend is, is volgens 

burgemeester Schelberg misschien maar goed ook. Niet alleen had dat een te 
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lijvig boekwerk opgeleverd, “soms is het ook maar beter dat niet alles is 

opgeschreven”. Want dat Beckum een wat vreemde eend in de gemeentelijke 
bijt is, dat heeft ook de burgemeester de afgelopen jaren ervaren. Een dorp 

wars van diplomatie en protocol. “Dat is typisch Beckum. Hier sta ik dan als 

burgemeester om het eerste exemplaar van het boek over Beckum weg te 
geven aan een Beckumer. ‘Ie maj’t al blie ween aj’t tweede book kriegt’, luidde 

de boodschap.” Het is de tweede keer dat de burgervader met betrekking tot 
het boek wordt gepasseerd, vertelde Schelberg tot grote hilariteit van de zaal. 

“Ook in de lijst van Hengelose burgemeesters kom ik niet voor. Die gaat tot het 

jaar 2000. Er staat er maar één niet tussen en dat ben ik.” En alsof het 
allemaal nog niet genoeg is, deed Schelberg ook uit de doeken hoe Beckum is 

omgegaan met de ingelijste ‘geboorteakte’ van Beckum uit 1266, die hem werd 
overhandigd. “Bij de opening van het jubileumjaar kreeg ik een prachtige akte 

in oud-Latijn, bestemd voor de burgemeesterskamer, waar de akte een 
prachtige plek aan de muur had. Twee weken later was de muur weer kaal. 

Beckum wilde de akte terug.” 

 

 
Paul Koster oudste inwoner van Beckum, ontvangt het historische boek van 

burgemeester Schelberg 

Het mooiste dorp van Hengelo, zo noemde Schelberg ons dorp. Een dorp 

waarin het leven anders wordt geleverd dan in Hengelo, maar ook een dorp 

waarin hij zich als geboren Weerseloër thuis voelt. En dat het eerste exemplaar 
Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900 – 2000 hem niet ten deel valt, 

daar heeft burgemeester Schelberg geen enkele moeite mee. Na een warm 
compliment voor de samenstellers, aangevuld met applaus uit de zaal, 
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overhandigde hij met veel plezier dat eerste boek aan Paul Koster, de oudste 

geboren en getogen Beckumer.  
 

 
De samenstellers vh boek, vlnr. Johnny ter Avest, Rikie Vossebeld, Ria Jannink, Aukje 

Krommendijk met de burgemeester in het midden 
 

Na afloop van de boekpresentatie toog het gezelschap naar buiten, waar de 

jaarlijkse kerstmarkt werd gehouden. Tal van kramen bemand door diverse 
verenigingen uit Beckum, stonden opgesteld rondom feestelijk brandende 

vuurkorven. Ook dit jaar mocht de kerstmarkt weer op grote belangstelling 

rekenen en vooral de kerstbakjes en graftakken vonden gretig aftrek. Amper 
een half uur na aanvang van de kerstmarkt waren de meesten van de bijna 

honderd bloemstukken al verkocht. Ook de kniepertjes van Vrouw Actief 
Beckum gingen vlot van de hand. “Wie nemt gewoon een toet’n vol met”, 

klonk het. Een bijzondere rol lag er voor de leerlingen van basisschool De 

Bleek, die op verschillende plaatsen langs de route het kerstverhaal uitbeelden. 
Deelnemers aan de wandelroute werden daarbij tegen de gevaren in het 

duister beschermd door een bijzondere groep. Geen herders en zeker geen 
koningen, maar in witte en rode gewaden gehulde potige mannen. Het blijven 

rare jongens, die Romeinen. 

De kerstmarkt liep naadloos over in het kerstfeest bij Het Wapen van Beckum, 
waarmee Stichting Beckum 750 jaar het jubileumjaar afsloot. Nog één keer 

werd het glas geheven op een bijzonder jaar, waarin tal van bijzondere 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 10, 2016 

pagina 33 

activiteiten zijn georganiseerd. Maar niet zonder eerst een goede bodem te 

leggen, dankzij het traditionele stamppotbuffet bij Het Wapen.  
 

 
Boven; het kerstverhaal uitgebeeld door de schooljeugd . Onder; De 

kniepertjes vonden gretig aftrek 
 

 
 
                                                                                Esther Rouwenhorst 
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Terugblik 750 jaar Beckum 
 

Het jaar 2016 is voor Beckum speciaal en wel omdat er een schriftelijk bewijs 
is gevonden dat 750 jaar geleden er al sprake was van een plaats genaamd 
”Bechem”. 
In een onroerend goed transactie wordt beschreven hoe Herman van Saterslo, drost 
van Twente, het huis Werenbold in Beckum verkoopt aan de Johannieters in Steinfurt 
en niet alleen het onroerend goed maar ook gelijktijdig de bewoners van deze boerderij.  
Via onderzoek van Jan van Beckum was bekend dat er een dergelijke akte moest zijn, 
maar er moest nog wel worden uitgezocht waar die dan was. Door een zoektocht van 
de stadsarchivaris van de gemeente Hengelo werd de akte gevonden in Münster. Dit 
was een opluchting want een jubileumjaar kun je niet vieren op basis van alleen 

geruchten. De stadsarchivaris stuurde dan ook enthousiast een mail met de tekst: “wie 
hebt um“. Er werd een copy van de tekst toegezonden, echter deze was in een 
onleesbaar Latijn. Na omzetting in een eigentijds handschrift is de tekst vertaald in 
leesbaar Nederlands. Bijzonder is de aanhef van deze tekst: “Herman van Saterslo, 
groet in de Heer allen die dit geschrift zullen onderzoeken”. 750 jaar nadat dit is 
opgeschreven was dit het vertrekpunt voor ons jubileum jaar. Al in 2015 zijn de nodige 
voorbereidingen getroffen voor de viering van het jubileum. Het initiatief is genomen 
vanuit de leden van het Historisch Archief.  
Daarna is er spontaan een groep van geïnteresseerde Beckumers ontstaan wat de 
stichting Beckum 750 jaar opleverde. Het doel van de stichting is aandacht te vragen 
voor (de historie) van Beckum en door activiteiten te organiseren te werken aan de 

gemeenschapszin van ons dorp. Terugkijkend op het bijna voorbije jaar 2016 kunnen 
we zeggen dat dit inderdaad is gelukt. De aandacht begon met het speciaal voor 
Beckum gebrouwen jubileum bier dat op de Nieuwjaarsreceptie in eendracht werd 
getest. Dit was het begin van een groot aantal speciale gebeurtenissen binnen ons 
dorp. Voor deze gebeurtenissen lag het initiatief bij de werkgroep Beckum 750 jaar en 
bij de diverse verenigingen in Beckum.  
 
De wijze waarop activiteiten door de inwoners werden uitgevoerd is fantastisch en heeft 
blijk gegeven van een sterke gemeenschapszin. Maar niet alleen met het organiseren 
van activiteiten, ook in financiële zin hebben we vanuit Beckum ruime ondersteuning 

gehad. Het is mij opgevallen dat er binnen Beckum veel mensen met speciale 
kwaliteiten zijn die hebben geholpen dit jaar tot een succes te maken. Door teamwork 
van deze mensen, elk met hun eigen specialiteit, hebben we als Beckumers, 
memorabele evenementen mogen beleven. Ik ga hier geen inventarisatie opmaken van 
allerlei gebeurtenissen met het risico wat over het hoofd te zien, maar ik vind wel dat 
we als Beckumse gemeenschap trots mogen zijn op de wijze waarop we aandacht 
hebben gegeven aan dit bijna voorbije jaar. Naast de actie vanuit Beckum wil ik ook de 
bijdrage van gemeente Hengelo benoemen, zowel in ondersteuning in mankracht als in 
financiële zin, maar vooral in het uiten van echte betrokkenheid. 
Inwoners van Beckum, bedankt voor de betrokkenheid bij jullie dorp en de wijze 
waarop we samen aandacht hebben kunnen geven aan het 750 jarige jubileum van ons 
dorp Beckum. 

Namens de stichting “Beckum 750 jaar “, Herman Bunte 
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Spreekuren Gezondheidscentrum 

 
Pastorie H. Blasius “Op uw gezondheid” 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Midwinterfeesten Beckum 14 + 15 januari 2017 
***Alle info op de flyer, bij deze BBB gevoegd!! *** 

 
DE KERSTMARKT; EEN TOEGIFT DAN MAAR… 

 
Het leger van Herodes was ook aanwezig op de kerstmarkt (foto facebook) 

 

mailto:info@taiyin.nl
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