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Maandblad voor Beckum + leden Beckumer 

verenigingen 
Exploitatie Stichting Druk voor Beckum 

 

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

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

Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 

De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

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

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

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

Telefoon BBB-kamer  074-3676100 
 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50; 
1/4 pag. (47mm)= € 15,00; 

1/2 pag. (97mm)= € 25,00; 

1/1 pag. (196mm)= € 40,00 

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

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

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

40…………………………….……10 
 

We pakken op de valreep van de overgang van 2018 naar 2019 even 
flink uit. In deze BBB wordt 40 jaar BBB gememoreerd, de stand van 
zaken inzake masterplan/dorpsplan/dorpsraad weergegeven en 
wordt teruggeblikt op het jaar 2018. Verder veel 
wetenswaardigheden en melding van twee TVO kampioenen. 
Columns, stukje humor en beschouwingen maken alles compleet.  
Lees het en u bent op de hoogte… 
 

…Laatste week nieuws… 
 

Op 20 januari 2019 as. wordt het Midwintertoernooi TVO volleybal weer  
georganiseerd Recreatie en prestatie. Aanmelding via Kylie-

tettero@hotmail.com 
 

Kleedkamers schoonmaken na de wedstrijden; voorwaar een flinke klus. 
Ook al omdat soms teams van bezoekende clubs wel eens een puinhoop 

achterlaten. Als álle leiders en/of aanvoerders van TVO elftallen nou eens 

gewoon op zich nemen; na de thuiswedstrijd de kleedkamers met ‘de trekker’ 
schoonvegen/ rotzooi opruimen. Kleine moeite toch? 
 

Een leuke kerstattentie dit jaar voor alle BBB medewerkers; een mooie 

bedrukte badhanddoek tgv. 40 jaar BBB uitgifte! 
 

Een mooie traditie; de Stichting Zomerfeesten Beckum organiseert op 1 januari 

weer de Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes. 
 

Zondag jl. geen voetbal door TVO vanwege plotseling kort winterweer, maar 
dames 1 van TVO- handbal verloren van DFS Arnhem met 21-28, waar de 

ruststand voor een toen beter TVO nog 13-11 was. 

Wel kampioensfoto’s verderop in deze BBB van TVO voetbal JO9 en TVO JO19! 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 30 JANUARI 

mailto:Kylie-tettero@hotmail.com
mailto:Kylie-tettero@hotmail.com
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Wat U Leest In Deze December BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Veertig jaargangen BBB voltooid, afwerkteam in beeld! 
Najaarsvergadering St. Druk voor Beckum 
Masterplan krijgt meer vorm 
Info avond Dorpsplan, uitnodiging 
Laatste terugblik 1e jaargang BBB, december 1979 
In memoriam Marinus Koster 
Bomenplant, aanwinst basisschool 
Pitamientjes, jeugdrubriek 
Mutatie secr. Sponsorcommissie, foto 
Luk akkefietjes 
Kerstwens Proggiehoes 
Twintig Voorzetten op Aaron van Laar 
Oliebollenactie TVO 
Zonnebloem, zon in de schoorsteen 
Zijlijn Hobby’s 
OVBO ondernemer voor het voetlicht 
Jubilarissen dames-herenkoor 
Midwinterfeesten Beckum 
Wat de pot schaft 
Oliebollenactie TVO 
Wat is’t wat, satire 
Alle hens aan dek in Beckum 
TVO Sponsoravond met Evert Bleuming 
Op stapavond Beckumer Ossens 
Terugblik op 2018, Herman en Ine 
Misvieringen   
Datumbank  
Wist u datjes… sportflitsen 
Pitamientjes  
Postduiven tentoonstelling  
Sinterklaas bij SSF 
Gezondheidspost in pastorie 
Actueel bericht misvieringen H.Geest parochie 
Deze maand… in één volzin 
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Veertig jaargangen BBB ZIJN VOLTOOID 
 

Zo, die zitten erop. 40 jaargangen BBB zijn van de drukpersen gerold. Nou ja, 
drukpersen… Heden ten dage is door de voortschrijdende techniek alles 
anders. Via de pc worden teksten opgemaakt en via email wordt de stick met 
alle teksten en foto’s in de BBB-kamer kopieer gereed gemaakt om 
vervolgens digitaal de geavanceerde printer daar te voeden. Aldus worden 
maandelijks 800 BBB’s tweezijdig geprint. 
 

Dat was vroeger wel anders. Stencilwerk was het in de 50-60er jaren. Met typewerk, 
tipp-ex correcties en handmatig met plakwerk werden de pagina’s in elkaar gezet. Later 
via de offset methode werden platen gemaakt van de tekstpagina’s - en inderdaad – via 

de offsetmachine gedrukt. Een wereld van verschil…Het verzamelen van alle pagina’s 
gebeurd nog steeds handmatig. 
Elke maand door de afwerkploeg van in totaal soms 16-17 personen. Pure nostalgie, 
maar een bezigheid die ze met plezier doen. En ook het bestaansrecht van de 
verzamelploeg wordt daarmee uit sociaal oogpunt onderstreept! En de laatste etappe; 
het vouwen-nieten-trimmen en bijsnijden wordt gedaan door een (soms haperend!) 
ingenieus apparaat. Vervolgens worden bij het eindstation boven in de sportzaal de 
BBB’s geadresseerd voor de post en voor alle bezorgers in stapels gewikkeld. Klaar is 
Kees.  

December 2018, 40 jaargangen BBB voltooid. 40x10 nummers maakt 
400 BBB’s. Graag gedaan!!                                                   Eindredactie 
BBB 

 
 

NAJAARSVERGADERING STICHTING DRUK VOOR 
BECKUM 
 

In deze bijeenkomst worden tal van zaken besproken met betrekking tot BBB. 
Vastgesteld wordt dat we ook dit jaar financieel een goed jaar achter de rug hebben dat 
vooral te danken is aan de advertentieopbrengsten. Er is besloten deze 
advertentiekosten op het huidige niveau te handhaven tot tenminste 2020. We stellen 
vast dat de deadline die we moeten hanteren voor het “in elkaar zetten” van het boekje 
soms stuit op onbegrip bij leveranciers van artikelen. Zonder u te vermoeien met details 
kan ik u verzekeren dat deze deadline nodig is om op tijd de lay-out te realiseren, 
vervolgens de bladen te drukken en klaar te leggen voor de “verzamelploeg”. Op de 
eerste pagina van elke uitgave staan de data van verschijning en het uiterlijke tijdstip 
voor het aanleveren van kopij.  
Om u nog beter van dienst te zijn, zullen we in het nieuwe jaar de contactpersonen van 
alle instanties in Beckum en Oele een herinneringsmail sturen met daarin de datum van 
inleveren. Aan de deadline zal niet worden getornd. Andere onderwerpen van gesprek 

waren de luchtvochtigheid in de “drukkerij”, aansluiting op internet in diezelfde 
drukkerij, de vouwnietmachine die soms irritante storingen vertoont en de kerstborrel 
voor alle medewerkers en bezorgers van BBB. 
Een blad waar we qua inhoud en lay-out best trots op mogen zijn. 
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Ik wens u namens het bestuur van de Stichting Druk voor Beckum allen een goede 
kerst en een heel voorspoedig Nieuwjaar. 

Egbert Pasman, voorzitter 
 

 
Afwerkteam BBB, boven vlnr. Leo, Trudy, Jan, Egbert, Julisca, Rikie, Gerda, Anny, Cor, 
Onder vlnr. Ria, Jeremy, Irene, Sinie, Joke, Jan, Bernard, Harry (fotograaf!) ontbreekt 

 
Masterplan Beckum krijgt steeds meer vorm 
Voor wie even niet meer weet wat het Masterplan is, proberen we dat nog even te 
verduidelijken. 
Gemeente Hengelo, Dorpsraad Beckum en Werkgroep Oele maakten samen met de 
bewoners het Dorpsplan. Het Dorpsplan 2017-2020 kent 11 werkgroepen. Drie van die 
werkgroepen zijn dusdanig ver met de voortgang, dat nauwer samenwerken goed en 
noodzakelijk is. Zij hebben zich, samen met de stuurgroep, verenigd in een 
samenwerkingsverband met de naam Masterplan Beckum. 
De Masterplan Groep Beckum wil zorgen voor de realisatie van: 

1. woningbouw op de sportvelden 1 en 3, 
2. realisatie van een van de twee opties die zijn voortgekomen uit de werkgroep 
Beckumer Gemeenschapsgebouwen en 
3. realisatie van de exploitatie van het toekomstige gemeenschapsgebouw door 
de Stichting Beckum. 
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Het toekomstige gemeenschapsgebouw realiseren kan alleen als woningbouw 
plaatsvindt op de huidige sportvelden. Het geld dat dan wordt verkregen met de 
verkaveling van grond kan in dat gemeenschapsgebouw worden gestoken. 
De afgelopen maand heeft de Masterplangroep veel tijd gestoken in communicatie naar 
de eigen achterban en stuurgroep. Uitleggen waar we voor staan, wat we willen 
bereiken en steun vragen binnen eigen 
geledingen, het hoort erbij en vergt veel 
tijd. We weten allemaal hoe zaken uit zijn 
verband gerukt kunnen worden, verhalen 
gaan een eigen leven leiden. “Bij King’s 
Wok heb je een bloedneus, bij Nachtegaal 
ben je overleden….”  
Daarom ook vragen we iedereen met een 
mening of vraag zich rechtstreeks bij ons te 
melden. Dat mag bij een van onze leden, 
stuk voor stuk vertegenwoordigers van 
groepen uit de gemeenschap. Je vindt hun 
namen op Beckum.nl. Mailen kan ook: 
masterplan@beckum.nl. 
Wellicht heb je op het kerkplein de 
levensgrote puzzel van Beckum al gezien. 
Daarop maken we duidelijk aan welke 
partijen we steun voor het Masterplan 
hebben gevraagd. Dat zijn naast het 
College van B&W, alle politieke partijen in 
de raad ook de lokale betrokkenen zoals 
Dorpsraad, Parochie, Stuurgroep, Sport 
enz.. Loop er eens langs en kijk wie er al 
steunen en wie nog niet. We zullen 
uiteraard via social media en BBB aandacht 
blijven geven aan de voortgang. 
Op 7 december ontving de Stichting Beckum in oprichting een brief van de Heilige Geest 
Parochie. In deze brief werd antwoord gegeven op de vraag of de kerk bereid is om 
delen van haar grondbezit te verkopen aan de Stichting Beckum. Het antwoord van de 
Heilige Geest Parochie is positief, zei het dat over de uiteindelijke voorwaarden nog 
overeenstemming bereikt moet worden. Ook dit is weer een stukje van de puzzel. 
Ook de Dorpsraad Beckum steunt het Masterplan:  
Het masterplan is een ambitieus plan, waar veel partijen en belangen mee gemoeid 
zijn. Het is een prachtige kans voor Beckum om een impuls te geven aan de 
leefbaarheid van het dorp. Het is een mogelijkheid om activiteiten en verenigingen te 
verbinden en de betaalbare woningbouw in Beckum te realiseren. De Dorpsraad 
Beckum omarmt de visie van de werkgroep masterplan op de leefbaarheid van ons 
dorp. 
De Dorpsraad Beckum is onder de indruk van de grote stappen de in de korte tijd zijn 
gemaakt door de masterplan werkgroep, maar geeft ook aan dat zij het belangrijk 
vinden om goed op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen.”  
 Op zowel website Beckum.nl, social media als bij de verspreiding van notulen wordt 
rekening gehouden met de betrokkenen. 

mailto:masterplan@beckum.nl
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We puzzelen ondertussen met veel energie door en hopen dat we binnen en buiten 
Beckum in staat zijn, het einddoel voor ogen te houden.  
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en daadkrachtig 2019!! 
                          Namens het Masterplan Beckum, Gerard Lansink Rotgerink, Secretaris 

 

 
Maar liefst 11 agendapunten en meer dan 70 vrijwilligers die zich met hart en 
ziel inzetten. Dat is het Dorpsplan 2017-2020 Beckum & Oele.  
Op woensdag 16 januari word je bijgepraat over de stappen die gezet zijn door 
verschillende werkgroepen. Laat je informeren over bijvoorbeeld woningbouw, entree 
Beckum of de verkeersdrukte op de N739.  
Praat ook mee! Elke werkgroep is vertegenwoordigd en neemt plaats aan de tafel. Je 
kunt zelf aansluiten bij het onderwerp van je keuze en bij worden gepraat over de stand 
van zaken.  
De actuele werkgroepen zijn: 
Woningbouw | Toekomst Beckumer gemeenschapsgebouwen | Sport | Entree Beckum | 
Optimalisatie buitenwegen | Haaksbergerstraat | Fietspaden | Afval | Zichtwal | 
Glasvezel  
 
Tot ziens op woensdag 16 januari om 20.00 uur in De Schole in Oele.  

Met vriendelijke groeten, 
Stuurgroep Dorpsplan 2017-2020, Johan Harink, voorzitter 

 
 
Historisch boek BECKUM EN DE BECKUMERS 1900-2000 
Het boek is nog steeds te koop (15 euro). Bij het Historisch Archief Beckum, dat elke 

maandagmorgen zitting heeft in het Proggiehoes van 9 uur tot 12 uur. Ook kunt u 
contact opnemen met Ria Jannink, tel. 074-3676430.  

Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen? 

 
Terugblik in de BBB GESCHIEDENIS - deel 
6 - 
We zijn toe aan (het laatste) deel 6, die de maand december van 1979 
belicht. Even terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag. 

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen! 
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December 1979 
In aansluiting op de benoeming van pastor Bruggeman in Beckum werd een 
felicitatiebrief gestuurd. Ondertekend door het jeugdbestuur TVO, KWJ en 
Werkgroep Jeugd. ‘Wij zijn blij iemand voor vast in ons midden te hebben 

die veel ervaring heeft in de hedendaagse maatschappijstructuur voor wat 
betreft jeugd en begeleiding. Hopende dat de samenwerking onveranderd 

goed blijft, wensen wij u veel succes toe in Beckum’. Mooie woorden toch… 
 
Vervolg BBB in 1980. De 1e jaargang werd in het algemeen als positief 

ervaren. In TVO kringen hoorde je wel eens de opmerking dat er te weinig 
voetbal en handbalnieuws in stond. Alle kopij kon dit jaar geplaatst worden en 

… wanneer een vereniging niet aan zijn trekken zou zijn gekomen, ligt dat in 

hoofdzaak aan de inzet en het initiatief van de leden zelf. Er mag straks gerust 
een bijdrage van bijvoorbeeld een tientje per jaar gevraagd worden. De 

redactie wil de verspreiding niet meer via de lagere school laten lopen. 
Voorgesteld wordt om via vaste contactpersonen te gaan werken. Daartoe 

worden 19 routes opgesteld in alle buurten van Beckum. 
 
Lus van Beckum en Nieuwjaarsreceptie worden besproken. De winter lus 

is gepland op 23 december op het parcours Beckumer Schoolweg-Pastoor 

Ossestraat-achter café Mentink-terug naar het Proggiehoes en 
Nieuwjaarsreceptie is 1 januari; open huis met hapjes en drankjes. 
 
De handbaltopper HVA tegen TVO werd verdiend door HVA gewonnen. 
Veertig TVO supporters zagen keepster Henriette Wielens geblesseerd raken 

en Siny Ottink verving haar. Eindstand 10-7. 
 
Een heuze wandelpuzzeltocht rondom Beckum was in beeld gebracht en 

het TVO bestuur dankte de vele vrijwilligers voor het tot stand komen 

van de sportzaal en zal trachten om de omni-vorm van TVO de komende tijd 
gestalte te geven. 
 
De touwtrekvereniging De Bisons is opgericht en de initiatiefnemers 
schetsen de totstandkoming. 
Nieuws van het Neutje meldt de filmvoorstellingen en oprichting van een 
(half)- Beckumer popgroep die de ludieke naam PHOENIX zal krijgen. Een 

zekere Flip Sijsjeslijmer van Wolfkaterweg 4 hoog (!) geeft zijn visie in Zo 

zien ik ‘t. 
 
Een gesprek met de scheidende typiste van BBB staat vermeld. Over haar 

ervaringen en bijzondere akkefietjes, waarbij kenmerkende karaktertrekken 
van Beckumers beschreven staan. Angela heeft het over; ‘Beckum is een echt 
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dorp, andere mentaliteit dan in de stad’. Na 2½ jaar stopt ze om persoonlijke 

reden, maar in geval van nood….Uit de losse pols: Politiek; geen van Agt of 
Wiegel, den Uijl gladde vogel, trouwen; moeten er twee voor zijn, kinderen; als 

de tijd rijp is, hobby’s; paardrijden. 
 
TVO veteranen presteren goed, kopte de BBB van december 1979 op 

pagina 27. Op het zaalvoetbaltoernooi bij de TH Twente trad TVO aan met 

‘gastspelers’  
B. Wienk, G. Postma en J. Pot. De 1e partij was een blamage; men sliep 

schijnbaar nog en met 5-2 werd verloren. Ook de 2e partij werd verloren en 
daarna tegen ‘Angstgegner’ de oud-internationals waarvan normaliter altijd 

werd verloren. Maar een knap 1-1- gelijkspel bracht de geest weer in de fles. 

De 2e serie van 3 wedstrijden werd omgezet in 3 zeges!! Eindresultaat; 6 
wedstrijden 7 punten doelsaldo 13-9 en een prima 3eplaats. Na afloop schoven 

de dames ook aan en was het lang gezellig bij de TH Twente. BBB feliciteerde 
het team onder leiding van aanvoerder Harrie Rupert. 
TOT ZOVER DE VOLLEDIGE TERUGBLIK OP DE 1E JAARGANG 
BBB, DECEMBER 1979 

 

Herindeling prikposten Medlon  
Prikpost Beckum sluit per 31-12-2018 
Vanwege de nieuwe antistollingsbehandeling bij trombose patiënten daalt het 
aantal patiënten bij prikposten. Deze positieve ontwikkeling draagt bij aan 
betere patiënten en zorg. Als gevolg hiervan hebben wij een nieuwe indeling 
gemaakt om een zuinige en zinnige inzet van prikposten mogelijk te maken. 
Op www.zoekeenprikpost.nl is een overzicht weergegeven van een prikpost bij 

u in de buurt. Tevens willen wij u informeren over de sluiting van 
onderstaande prikpost per 31 december 2018. Wij helpen u graag op de 
alternatieve locaties.  
Poli bloedafname ZGT 
Geerdinkswegn141 
7555 DL  Hengelo 
Bloedafname, routenummer 0.3 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag: 7.30-16.30 uur. 
Zaterdag: 8.00-10.30 uur 

Patiënten trombosedienst op maandag t/m vrijdag: 7.30-10.00 uur. 

 
In memoriam Marinus Koster 
Op 3 december is op 97-jarige leeftijd Marinus Koster overleden na een gestaag 
afnemende gezondheid. Marinus was vooral in de 40er tot 60er jaren een actief persoon 
in de Beckumer samenleving op velerlei gebied. In 1946 was hij medeoprichter en 

http://www.zoekeenprikpost.nl/
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voorzitter van toneelvereniging Levenslust. In diezelfde periode kwam de Katholieke 
Arbeiders Beweging (K.A.B.) tot stand. Daarbinnen vervulde Marinus Koster ook een 
stimulerende en verbindende rol. De familie wordt in deze tijd sterkte toegewenst. 

 
Kerstconcert: zondag 23 december 2018 
De gebroeders Henk en Benno Goering uit Haaksbergen komen ook dit jaar weer met 
hun kerstconcert in Momentum. Ze hebben zelfs een aantal nieuwe liederen 
ingestudeerd die ze graag laten horen. In de pauze is er koffie en een drankje. We 
vragen deze middag geen entree, maar een vrije gift voor de onkosten.  
Aanvang 14.30 uur, Momentum, Beckumerstraat 169 te Boekelo 
Vriendelijke groet, Gerry Leferink,  
Beheerder Momentum 

 
EEN MOOIE AANWINST BIJ DE 
BASISSCHOOL 
 
Op de speelplaats van de Beckumer 
Basisschool zijn 28 november drie 
berkenstammen geplaats als symbool 
voor komende groei en leefbaarheid van 
ons dorp. 
Op initiatief van de Dorpsraad en basisschool 
werden die handelingen verricht door Gaatske 
Cupido, Petra Kok en Claudio Bruggink. 
Respectievelijk als dorpsraadvoorzitter, 
locatie-directeur van De Bleek en wethouder 
van Hengelo. De hele schooljeugd, 
leerkrachten en een aantal ouders waren 
getuige van dit feit. Gaatske, Petra en Claudio 
schetsten het belang van deze gebeurtenis; 
“Deze bomen symboliseren de behoefte aan 

verdere groei van Beckum, ze geven de 
noodzakelijke zuurstof en Beckum mag trots 
zijn op dit genomen initiatief”. 
Petra dankte tenslotte alle vrijwilligers die ook 
de eerdere herinrichting van de speelplaats met veel groen, stammen en struiken 
gestalte hebben gegeven. “We zijn trots op Beckum én de enthousiaste leerlingen van 
de school”. Vervolgens gingen de schoppen in de grond en na gezamenlijke inzet 
stonden even later drie mooie berkenbomen fier overeind op de speelplaats. Een mooie 
aanwinst met symbolische betekenis! 

Jan Ottink 
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Wisseling van de wacht Sponsorcommissie TVO 

 
Afscheid secretaresse Sponsorcommissie Ingrid Asbroek ontvangt een presentje van de nieuwe 

secretaresse Laura Oversteegen 

 
Luk akkefietjes….Bed en brekfest 

’n Koggel is deur de karke, dat isse. ’t Hef lange doer’d, merre noa 
aampel oawerleg hef ’t éénpersoons-kabinet bie’n ool’n Kniepert 

beslot’n, um ‘t hoes in te rich’n veur bed en brekfest. 
Dat kabinet besteet dus alleene oet zien mèènske KniepKatrientje met heur op 

de taane. ’n Ooln Kniepert zölf zee’j ok hoaste nig mear in de kök’n, mer zit 
hellig achter op de delle of in de loose te gloep’n, tot dat dat frömde volk ’t 

hoes oet is… 
Afijn, zee hebt de opkamer en het barghok umme bouwt, zodat de geste apat 
könt sloap’n en smons apat könt et’n bie ne mokke koffie of thee. Katrientje is 

t’r ma drok met. ’t Berre verscheun’, de toafel dekk’n, stoete smear’n en elken 
dag de vloere schrom’n. want ’t möt er spik en span oetzeen, dat möt. Noe 

breg dat ’t neurige geeld in de knippe, want zo breed hebt ze ’t ok nig bie ’n 

ool’n Kniepert. En kiek, de keender bunt al dree joar oet hoes. ’n Oolsen is inne 
trok’n bie de Boeskemiet’n en jongsen leart verdan, argens in’t boet’nland gleuf 

ik. Dat was toch aait al een apat schepsel, heft naa groot veur ’t gat, terwijl het 
er gewoon ma ene van’ Kniepert is, wo’k oe ma ef’n vertel’n. 
Good, ik was ok wa beniejd wat vun soart volk doar bie ’n Kniepert te gaste is 
bie dat bed en brekfest gedoo. Noe he’k mie loat’n vertel’n, dat ’t meespats 

stadse leu bunt, dee’t van de natuur en boet’nloch wilt geniet’n. En de kuierieje 

van Katrientje met dee geste geet ongevear zo; heben jullie good geslaapt? 
Motten jullie ’s nachs nog ne krükke in bed veur de warme veute? Zal ik d’r 

nog ne slaamp koffie indoen? 
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Mer ze hebt mie ok zeg, dat de mees’n noa één nach al wier an de kuierlat’n 

trekt. (Joa ik hebt ok ma heurt van nen aander, dus nig wieder vertel’n…). As 
dat zo is, stel, as dat zo is, dan zol ik wa weet’n hoo dat keump. Want ’n ool’n 

Kniepert hef meestal de peskoele bloot ling’ en die zoere loch knip oe ’n oam’n 

of. Doarnoast; de mesvarkens in de schuure en den los’n aalnkeelder d’r noast 
steenk ok as de sodemieter as de weend d’r op steet… ik bedoel ma. 
Good, ik mot tmet nog efkes ’n bos in, luk hoolt how’n veur’n kachel, want 
van’t weenter kont nog wal is bes koold won’n. En as oe dee smearige weend 

um de pöste wèèj’t, wil ie den potkachel wa gean opstokker’n, dat wi’j. Dat 

könt de gelear’n was zeng; slech veur’t miliejeu. Mer doar he’k dan niks met te 
maak’n, zee könt mie ’n boom in, dat könt ze…. 

HekselmesienHarry 

 
Twintig Voorzetten op …               Aaron van 
Laar 
In het spoor van pa Frits kwam hij al vroeg met de TVO voetbalsport 

in aanraking. En was aanvankelijk talentvol keeper bij de TVO Jeugd. 
Al vroeg (met 15-16 jaar) stapte hij over naar de senioren als veel-

belovende doelman. 
Maar als veldspeler had hij ook de nodige aanleg en later in de TVO 

hoofdmacht -veelal vanaf de rechterflank - penetreerde hij in de vijandelijke 
linies. Toentertijd was pa Frits enkele jaren TVO hoofdtrainer en kon deze 

veelzijdige voetballer best gebruiken. Zo wisselden perioden van keeper en 

veldspeler in TVO1 elkaar af. (Ondertussen beproefde jongere broer Jorn via 
de TVO jeugd twee seizoenen zijn geluk bij de C-selectie van FC Twente. Om 

daarna via de jeugd van HSC’21 terug bij TVO te belanden. Waar hij trouwens 
zo’n zes jaar geleden regionaal topscorer werd met 34 goals! Dit even terzijde). 

In zijn voetbalcarrière heeft hij inmiddels op bijna alle posities gespeeld in het 

1e. En met zo’n alleskunner zal iedere trainer blij zijn. Speciale kenmerken; 
prima inzicht/slim, goed in combinatie en balbehandeling, Torinstinct, vaak 

koelbloedig, oogt nonchalant, geen trainingsbeest(!). Maar de laatste pakweg 
8-10 jaar (als veldspeler) wel steeds goed voor 12 tot 16 doelpunten per 

seizoen. Vorig seizoen nog kreeg hij een bokaal voor de meest scorende spits 

(13x) van de Hengelose voetbalclubs. En die kers op de taart – scoren – is toch 
altijd een belangrijke factor bij het voetbalspelletje. Hij is niet een man die als 

een flamboyante sporter door het leven gaat, zo van; kijk eens, hier is de 
sterkhouder van TVO 1. En hij is ook niet de sociale persoon, die de groep 

even bij de hand gaat nemen als het tegenzit. Hij is de man die gewoon doet 
waar hij goed in is, zonder poespas. In het Beckumer culturele leven was hij 

jaren betrokken bij de Muiterweek organisatie. Om drie jaar geleden zitting te 

nemen in het bestuur van de Beckumer Zomerfeeststichting.  
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TIJD VOOR TWINTIG VOORZETTEN OP AARON VAN LAAR… 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s. 
30 jaar/Woonachtig in Hengelo/Op dit moment werkzaam als bedrijvenadviseur 

MKB bij de Rabobank in Deventer. Vanaf 1 januari commercieel binnendienst 

medewerker bij Bakkerij Nollen in Hengevelde/Grootste hobby blijft natuurlijk 
het voetbal. 
  
De sportcarrière: 
Zie hierboven.   
  
Het hoogtepunt: 
Hoogtepunten blijven natuurlijk de kampioenschappen in 2012 en 2016. 

 
Met welke trainer kon/kun je het best opschieten en om welke reden 
(bijvoorbeeld motiveren/coaching/ teamgeest/oefenstof? 
Huidige trainer Danny Ottink. Zijn grootste pluspunt is dat hij midden tussen 

de groep staat. In combinatie met Tonnie Sigger is dat een prima duo voor 
deze groep. 
 

Sinds tientallen jaren staat TVO1 
weer op de 1e plaats in de 4e 

klasse, zit een prijs er in aan het 
einde van het seizoen? 

Dat zou kunnen. We hebben een 
leuke jonge groep met veel 

potentie. Als we uiteindelijk voor 

het kampioenschap willen gaan 
dan moeten we af van onze 

wisselvalligheid. We spelen hele 
goede wedstrijden maar de 

volgende wedstrijd kan het ook 

weer helemaal niks zijn. 
 

Je stond in je loopbaan op doel 
bij TVO1, later in de spits, 
middenveld of verdediging etc. 
geef de voorkeur aan: 
Mijn voorkeur heeft de 

spitspositie. Scoren is toch het 
leukste wat er is. 
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In het verleden wel eens benaderd door andere voetbalclub? 

Ja, maar absoluut geen behoefte aan om elders te gaan spelen. De sfeer bij 
TVO bevalt me prima. Natuurlijk kunnen er zaken beter maar hier komt 

komend jaar verbetering in, althans daar gaan we vanuit. 
 

Stel dat TVO kan promoveren naar die 3e klasse: kunnen we dat met dit 
materiaal aan of…..?  
Met deze huidige groep kunnen we dat aan als die wisselvalligheid er af gaat. 

Natuurlijk ben je ook afhankelijk van schorsingen en blessures want de groep 
is natuurlijk niet heel breed. 
 

Het Nederlands elftal heeft ineens ‘de geest gekregen’ als groepshoofd boven 
Duitsland en Frankrijk. Is dat; a. een incident, b. hand van Koeman c. veel 
geluk gehad, d. is gewoon talentvolle groep. 
Ik denk dat het een combinatie is van b, c en d. Koeman heeft er weer een 

juiste groep van kunnen smeden maar in het voetbal ben je gewoon 
afhankelijk van geluk en talent. 
 

Jarenlang bij de Muiterweek actief geweest, later in Zomerfeeststichting, geef 
het verschil aan: 
Het grootste verschil zit in de regels. Bij de Muiterweek kon natuurlijk alles en 
dat is denk ik ook wel de charme van dit evenement. Bij de zomerfeesten heb 

je veel meer te maken met instanties. Deze instanties maken het er als 
organisatie niet makkelijker op. Er zijn zoveel zaken waar je rekening mee 

moet houden en daarom ook weer onnodig geld kosten. Wij zijn, als bestuur, 

op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan 
en we hopen voor Beckum weer een leuk feest neer te kunnen zetten. 

 
In 2019 bestaan de Beckumer feesten 100 jaar, wie zou je als topper op het 
podium willen zien? 
Dat kunnen er heel veel zijn, maar de financiële middelen zijn er gewoon niet 

om een echte topper op het podium te kunnen zetten. Wellicht zou Dennis 

Freriksen een optie kunnen. Uiteraard proberen we wel voor iedereen weer een 
leuk muziekprogramma in elkaar te zetten. 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Toiletteren-douchen-aankleden en naar het werk. 
 

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen? 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het helemaal niet volg. Politieke partijen kunnen 

toch weinig waarmaken van hun verkiezingsprogramma. 
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Als je het jaar 2018 bekijkt; wat maakte jou het meeste blij en wat vond je een 
dieptepunt? 
Als ik terugkijk naar afgelopen jaar heb ik een positief jaar gehad en ik hoop 

dat 2019 ook zo verloopt. Ik kan op dit moment geen dieptepunten benoemen 

en dat houd ik graag zo. 
 

Na een dag werken met de voeten op de bank voor de tv met glas goudgeel 
gerstenat: 
Dat is natuurlijk wel heel lekker, maar goudgeel gerstenat meestal in het 
weekend en in de kantine na de training natuurlijk. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Ik heb de grootste waardering/bewondering voor mensen die altijd klaar staan 

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

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Ik lust alles maar mijn voorkeur heeft dan wel diner bij kaarslicht. Dit is toch 
wat gezelliger. 
 

Humor is Van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen….: 
Jochem Myjer. Vaak naar zijn shows geweest, alleen de laatste nog niet 
gezien. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 

Ik ben niet zo van het reizen, maar als ik dan toch zou moeten kiezen dan wil 
ik wel graag een keer een rondreis door Amerika maken. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Nergens voor eigenlijk. Laat mij maar lekker slapen. 

 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019! 

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

van TVO. De jongens en meisjes van TVO komen uiterlijk in week 50 thuis bij u 
langs om de bestelling op te nemen. Op zondag 30 december gaat in aller 

vroegte de bakploeg aan de slag om de lekkerste oliebollen van Beckum te 
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bakken. Deze worden dan vanaf 9.00 uur ‘s morgens bezorgd door de jongens 

en meisjes van TVO. 
In het geval dat u geen kans hebt gezien om de bestelling op te geven bij de 

jongens en meisjes van TVO dan is het ook mogelijk om uw bestelling door te 

geven of via www.beckum.nl tot zaterdag 29 december 18:00 uur of anders 
nog telefonisch aan Arjan Annink (06-33830579) of Tom Ellenbroek (06-

51862339) tot zondag 30 december, uiterlijk 11:00 uur. 
http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oliebollenactie/ 

 
 
Zon in de schoorsteen 
De Zonnebloem afdeling Beckum wil alle geefsters 
bedanken die een pakje hebben gemaakt voor de actie ZON 
IN DE SCHOORSTEEN. Jullie zijn hierbij niet meer weg te denken en we hopen volgend 
jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Tevens bedanken wij jullie, namens alle 
gasten, voor het pakje dat ze ontvangen hebben.  
Tot slot willen we nog een opmerking plaatsen: er zijn geefsters(gevers) die dit jaar 
geen pakje hebben gemaakt. Dit komt omdat we voor dit jaar meer geefsters dan 
ontvangers hadden. Het is belangrijk dat we genoeg geefsters(gevers) hebben omdat 
het aantal pakjes dat elk jaar gemaakt wordt in aantal verschilt. Komend jaar komen 
jullie zeker aan de beurt.  
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen namens de Zonnebloem 
vrijwilligsters fijne feestdagen en een gezond 2019 te wensen. 

Nelly van den Broek en Truus Kamphuis 

 
Zijlijn Hobby's 
Hoe ontstaat een hobby? Ik denk, veelal door voorbeelden van anderen, onder meer 
door je huisgenoten. Vroeger bij ons thuis werd veel gekaart. Vaak solo of sollo (?) 
omdat oom Gerard, een inwonende debiele broer van vader, dat spelletje kende. Ik 
wilde ook wel graag meedoen maar werd al snel af geserveerd omdat er altijd wel 
iemand op of van het potje moest worden geholpen of wat dies meer zij. Later heb ik 
het wel geleerd door veel met Harrie en Annie te kaarten. Toen we getrouwd waren 
kwamen vader en moeder altijd wel een avond in de week kaarten. Veel later kwam 
Johan met het voorstel om op vrijdagsavond mee te kaarten in het Geertman. Ik kon 
niet kruisjassen en weer waren het Harrie en Annie die me het spelletje geleerd 
hebben. Ik zal het nooit zo goed kunnen als Harrie maar dat zal de pret niet drukken! 
Johan haakte na een paar jaar af. Hij wilde liever een avond meer thuis zijn. Prima, 
maar ik ben doorgegaan en daar ben ik nu heel blij om. Ons soort sterft uit dus word je 
nogal eens gevraagd om ergens in te vallen en voordat je het beseft heb je een vaste 
aanstelling! Ik doe het met veel plezier. 

Rie Menkehorst 

 

http://www.beckum.nl/
http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oliebollenactie/
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ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT  
 

In deze BBB leest u een interview met een 
ondernemer die lid is van de OVBO, de 

ondernemersvereniging voor Beckum en Oele. De 
OVBO heeft veel leden en wat is er mooier dan ze via 

BBB aan u voor te stellen? Mocht u, als lezer van dit 

blad, willen reageren dan kan dat. Op onze site 
www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden vermeld en anders via de 

redactie van BBB. 
 

Monique Joostink, 56 jaar, staat centraal in het decembernummer van BBB. Ze 

staat ingeschreven bij de OVBO als MJBS (Monique Joostink Business Support). 
Monique woont samen met haar man Wim (64) aan de Wolfkaterweg. Zij en 

haar man zijn beiden in 2001 gestart met hun bedrijf in Oele, aan de 
Albersdijk. Monique met MJBS, Wim met Wim Joostink Consultancy en 

Interimmanagement. Het was altijd een droom van Wim om buitenaf op een 
boerderij te wonen en ze hebben dan ook 15 jaar in Oele gewoond. Sinds dit 

voorjaar zijn ze verkast naar de bungalow naast Alfons en Els Harink, waar ze 

met plezier wonen.  
 

Op haar website (www.mjbs.nl) is te zien wat Monique in haar mars heeft. En 
dat is heel wat! Ze verleent op free lance basis secretariële diensten aan 

ondernemingen en instellingen. Denk hierbij aan: officemanagement en 

adviezen, coaching, secretariële diensten, vergaderservice, beheer van 
relatiebestanden, facturering en debiteurbewaking, mailingen en 

nieuwsbrieven, ondersteuning van seminars en productpresentaties. Ze 
notuleert ook vooral bij vergaderingen van raden van toezicht, commissarissen 

en raden van bestuur. Dit vergt een andere vorm van notuleren en daar ligt 
haar specialiteit.  

 

 
 
Monique is gemiddeld 20-24 uur per week kwijt aan haar werk. Nu Wim ziek is 

en Monique mantelzorg verleent, is dit bijgesteld naar 10-15 uur. “De zorg naar 

Wim is momenteel groot, dus ik heb het werk op een lager pitje gezet. 
Gelukkig heb ik hele fijne opdrachtgevers en ze begrijpen dat ik niet altijd bij 

kan springen omdat de thuissituatie dat nu niet toelaat”. Die goodwill heeft ze 
gekweekt door flexibel te zijn en altijd voor de opdrachtgever klaar te staan. 

En de opdrachtgevers zijn haar altijd trouw gebleven. Dat ze haar zeer 

http://www.ovbo.nu/
http://www.mjbs.nl/
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waarderen, is ook te zien aan de kaarten die ze sturen om haar en Wim te 

laten weten dat ze aan hen denken. Veel reclame maakt Monique niet. Ze 
heeft een groot netwerk waar ze uit kan putten en de mond-tot-mond reclame 

blijkt toch altijd nog de beste reclame.  

 
Voordat ze haar eigen bedrijf startte, werkte ze bij een advocatenkantoor als 

officemanager en insolventie assistent. Dit kantoor was gespecialiseerd in 
faillissementen. Ze onderhield de contacten met de bank, arbeidsbureau en 

bijvoorbeeld het GAK. Zo regelde ze dat werknemers die op straat zouden 

komen te staan, zich collectief op het bedrijf konden aanmelden bij het 
arbeidsbureau. Bij dit advocatenkantoor heeft ze 12,5 jaar gewerkt. Daarvoor 

zat ze op een accountantskantoor waar ze Wim heeft leren kennen en ze zijn 
nu 37 jaar samen. Wim was daar de bedrijfseconoom en accountant. Ook heeft 

ze verder ervaring als directiesecretaresse, notulist en met het organiseren van 
internationale conferenties.  

 
 

Monique komt oorspronkelijk uit Arnhem. Omdat Wim partner kon worden op 
het accountantskantoor in Enschede, zijn ze naar Twente verhuisd. Wim heeft 

Monique gesteund toen ze als ZZP-er wilde gaan werken en heeft haar altijd 
enorm gestimuleerd om cursussen te volgen, zoals bijvoorbeeld Spreken in het 

openbaar, middle management, Engels voor gevorderden, Spaans voor 

beginners en timemanagement. Ze heeft haar vakkennis altijd goed 
bijgehouden en daar kan ze nog steeds dagelijks de vruchten van plukken.  

 
Op vrijwillige basis coacht ze mensen die een beetje op een dood spoor zitten 

qua werk. “Ik haal zoveel voldoening uit dit werk”. Als mensen twijfelen of ze 
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bijvoorbeeld voor zichzelf willen en kunnen beginnen, dan probeert Monique ze 

een steuntje in de rug te geven. Ze kan uit eigen ervaring putten en daarmee 
weet ze anderen weer te helpen in het maken van de juiste beslissingen. 

 

Monique is ook als vrijwilliger betrokken bij het dagelijks leven in Oele en 
Beckum. Ze is lid van de werkgroep Zichtwal Oele. Hier heeft men € 185.000 

aan subsidie ontvangen om de zichtwal aan te leggen. Ook is ze lid van de 
werkgroep Optimalisering wegen buitengebied. Verder zat ze in Oele in het 

bestuur van Hart voor Oele. Dit jaar heeft ze voor TVO nog een kassadienst 

gedraaid bij de Military in Boekelo en zondag 9 december was ze een 
kerstvrouwtje bij ‘Kerst bij de Watermolen’ in Oele.  

 
Als lid van de OVBO wil ze vooral de 

medeondernemers leren kennen. 
Haar focus ligt niet op het 

binnenhalen van opdrachten. “Het is 

zo mooi dat Beckum en Oele samen 
een ondernemersvereniging hebben. 

Je ziet elkaar, je spreekt elkaar en je 
leert van elkaar”. Doordat ze de zorg 

voor Wim heeft, is ze momenteel 

minder vaak aanwezig bij de 
bijeenkomsten van de OVBO.  

 
Monique geniet van de mooie dingen 

in het leven. “Ik loop dagelijks even 
naar de waterbuffels. Wat heerlijk 

om dat op een steenworp afstand 

van onze woning te hebben. Wij 
hebben ook enorm genoten van de 

ooievaars die daar nestelen. Het is 
prachtig om dat allemaal te volgen”. 

Verder houdt Monique van cultuur, natuur, muziek                                (Monique als 
kerstvrouw in Oele) 

en uitstapjes en als de thuissituatie het toelaat, steekt ze daar tijd in.  

 
Tussen Oele en Beckum zit niet zoveel verschil, vindt Monique. “De mentaliteit 

is in grote lijnen hetzelfde. En door meer samen te werken, sta je ook sterker 
naar de buitenwereld”.  

 

Ondanks dat ze zich nu wat minder op het werk stort, zijn haar dagen gevuld 
door de zorg voor Wim. “De tijd die we nu samen hebben, gaat niet alleen over 

de zorg voor elkaar maar het is ook enorm waardevol. In die 37 jaar heeft hij 
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altijd voor mij gezorgd, ik was zijn ‘prinsesje’. Nu hij zes jaar geleden ziek 

werd, is dat omgedraaid en kan ik wat terugdoen voor alle liefde en zorg die 
hij mij gegeven heeft. Ondanks dat het moeilijk is, is deze tijd ook 

onbetaalbaar”.  

 
Kortom, veel zorgen en veel waardevolle momenten bij Monique thuis. Het 

werk geeft haar de nodige afleiding, maar ze kan ook genieten en mede 
daardoor straalt ze warmte en positiviteit uit. Bijzonder om te zien en om mee 

te maken. 

Bernadette Morskieft 

 
Jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarlijkse 
Caeciliaviering 
 

Tijdens de viering ter ere van de Heilige Caecilia op 25 november hebben drie 

leden van het Dames- en Herenkoor van de H. Blasius te Beckum een 
onderscheiding ontvangen in verband met hun 50 of 25 jarig jubileum. Annie 

Leferink, die als alt maar liefst 50 jaar trouw haar bijdrage heeft geleverd, 

kreeg van voorzitter Magda Pot een gouden speld overhandigd. Marietje 
Michorius en Truus Roesink, beiden sopraan, mochten een zilveren speld in 

ontvangst nemen ter ere van hun 25 jarig jubileum. De jubilarissen kregen 
eveneens een oorkonde overhandigd als blijk van waardering ten behoeve van 

de geloofsgemeenschap Beckum. We wensen hen in goede gezondheid nog 
veel zangplezier. 

Namens het Dames-Herenkoor te Beckum 

 
(V.l.n.r. Marietje Michorius (25 jaar), Annie Leferink (50 jaar) en Truus Roesink (25 jaar) 
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Midwinterfeesten Beckum 2019 
 

Het heeft even geduurd maar we zijn er uit. Het begin van 2019, het 100-jarig 
bestaan van de Pinksterfeesten Beckum. Waar kunnen we dat nou beter 

aftrappen dan op de plek waar het ooit allemaal is begonnen: Het wapen van 

Beckum, Boenders.  
 

Er is gekozen voor de PPM Band omdat dit een begrip van de Pinksterfeesten 
Beckum is geworden. Ze omschrijven zich ook wel als één van de gezelligste 

coverbands van Nederland. Waar ze ook komen - van het meest chique 
bedrijfsfeest tot het meest grote festival - ze worden geroemd om hun 

muzikaliteit en ongewoon gezellige interactiviteit. Het is altijd feest met een 

gouden rand! Ze zijn misschien niet de zoveelste 
hipste/coolste/übervette/megaflexe coverband. Nee, ze zijn gewoon leuk, 

gezellig en interactief. 
 

Als tussendoortje voor de jeugd viel de keus op DJ Bart Eshuis uit Hengevelde. 

Hij kan als geen ander een feest in elkaar draaien.  
 

In de kleine zaal bij Het Wapen van Beckum treedt, speciaal voor het wat 
oudere publiek, Cartoon Puur op. Men kan kiezen: of rustig aan de tafel blijven 

zitten, of een dansje wagen op de dansvloer. Dit onder het mom: voor ieder 

wat wils. Akoestische livemuziek van het puurste soort. Daar staat Cartoon 
Puur voor. Heerlijke, herkenbare muziek vanaf de sixties tot nu. Een groot, 

veelzijdig repertoire voor een breed publiek. Nooit te hard, ze spelen immers 
Puur. Cartoon Puur bestaan uit vijf ervaren musici die een feestje kunnen 

‘lezen’.  
 

Al met al hebben wij als Pinksterfeesten Beckum ons best gedaan om er weer 

een leuk avondvullend programma van te maken.  
 

Als Beckumers is er dan ook de kans om kaartjes in de voorverkoop te kopen. 
Dit is mogelijk tijdens de Kerstmarkt op 19 december bij Het Wapen van 

Beckum.  
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Wat de pot schaft! 
In oktober schreef ik in 20 voorzetten iets in blessuretijd: 

Als ik dan toch een podium heb… Ik heb nog plannen om samen met en voor 
mensen die alleen moeten eten iets op touw te zetten zodat het weer plezierig 

wordt. Ik zoek mensen die hier een bijdrage aan willen leveren. Ideeën, 

praktische hulp, etc. Onder het motto: ”Wat de pot schaft”. 
 

In totaal hebben al acht mensen gereageerd. Deze krijgen van mij een 
uitnodiging voor een verder overleg. Ook kreeg ik veel tips en vragen die ik 

mee wil nemen tijdens dat overleg. Moet dat alleen voor ouderen zijn? Kunnen 
we meer doen dan alleen eten? Et cetera, et cetera. Er is al een aanvraag voor 

subsidie verstuurd en dat moeten er nog meer worden. We hebben een 

gasstel, leenpannen en veel goede moed. Wat wij dus zoeken zijn meer 
vrijwilligers en goede input. Interesse? Meld je aan of kom naar het eerste 

overleg in het Proggiehoes op  
donderdag 17 januari om 20.00 uur. 

Louis Nibbelink, 0613761375. 
 

 
Het jongste TVO F1 team, met trotse leiding, overtuigend kampioen!!! 

 

Nuttige tip voor huisvrouwen 
Het is maar dat u het weet. Op het Geertmanpleintje voor de TVO kantine 
staat achter op de hoek een ronde ton (achter de otto’s). Die is alleen bedoeld 
om er overtollig frituurvet gratis  in te deponeren! 
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Wat is’t wat…. 

Brulapen  
Hebben we net Sinterklaas met z’n zwarte- en roetveegpieten teruggestuurd 

naar Spanje, dachten we dat het gekibbel op de tv en social media afgelopen 
was. Maar nee nu zitten we met dat gele hesjes volk. In Frankrijk gingen ze 

grof tekeer vanwege grote onvrede over oa. te lage lonen en belastings-
maatregelen en daar viel in principe wellicht iets voor te zeggen. Maar ze 

demonstreren nee, gaan maar door met rellen schoppen en de boel afbreken. 

Och, dachten een aantal Nederlandse (beroeps)actievoerders, dat kunnen wij 
ook. Met zo’n hesje aan demonstreren… tegen wat? Tegen van alles en nog 

wat, want ‘het deugt hier ook voor geen meter’. Dat schiet lekker op. 
‘Brulapen’ werden ze genoemd door een bekende columnist. Niet eens zo’n 

verkeerde kwalificatie … 
 

Vrijwilligers van het jaar 
De  gemeente Hengelo heeft in verschillende categoriën weer een aantal 
personen die dienstbaar waren bij verenigingen en instanties in het zonnetje 

gezet. Voor Beckum werd de genomineerde Cilia Scharenborg gehuldigd en 
ontving een certficaat. Ook Job Leliefeld stond op die lijst maar hij dankte zelf 

voor de (onvrijwillige) eer. Hij was via ‘een soort kwajongensstreek- het begon 

als een geintje’- in de social media zo maar genomineerd. Schouders ophalen 
dus, geen beste beurt jongens. Want dit doet het nobele initiatief tot huldigen 

van alle échte vrijwilligers geen goed! 
 

Er zou… delict in Beckum? 
Lichte opschudding in Beckum e.o. ‘Er zou’ ter hoogte van de Huttenveldseg bij 
Beckum een vrouw zijn overvallen, aangerand en later gevlucht zijn. ‘Ze zou’ 

daar ergens een paard hebben gestald. ‘Ze zou’ drie dagen later nog geen 

aangifte hebben gedaan. Tubantia wist verder ook niets concreets te melden. 
Was dat fake nieuws geweest, fantasie of wordt iets verzwegen ? De politie 

meldde na 4-5 dagen iets van; zaak is afgedaan. Zand erover dus…. Tja.  
 

 

ALLE HENS AAN DEK IN BECKUM 

Er wordt veel vergaderd in Beckum. Wat heet; op verschillende fronten wordt 

er tempo gemaakt. Want een ambitieus Masterplan is geformeerd en daarin 

wordt de lat hoog gelegd. Gewichtige zaken als herinrichting van de kern door 
de functie vd. gemeenschapsgebouwen in de toekomst te herzien en daarmee 

gelijk lopend woningbouw in de kern te realiseren. Wat inhoudt, dat 2 
sportvelden van TVO moeten verdwijnen en 1 nieuw veld wordt aangelegd. 

Terwijl het voorste (huidige) 2e veld een hybrideveld moet gaan worden. Na 
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jaren van sluimerend overleg gaat ineens de vaart er in. Een outsider zal 

zeggen; moet dat nou ineens allemaal tegelijk? Nemen we niet teveel hooi op 
de vork binnen een relatief kort tijdsbestek? Terugblikkend op de laatste jaren, 

waarin veel plannen gemaakt werden binnen de dorpsraad, het dorpsplan - 

met alle werkgroepen - en met de gemeente, werd KROON kennisteam 
ingeschakeld. Die specifiek dat noodzakelijke woningbouwplan nieuw leven in 

blies. Aldus ontstond een situatie, dat de tijdsdruk hoog wordt. ‘Maar alleen 
door druk te zetten op alle betrokken instanties is de kans van slagen het 

grootst. Het is nu of nooit in de nabij toekomst. Niet denken in problemen, 

maar in oplossingen voor die problemen! En dat kost wennen… 
 

Pasklaar nieuwbouwplan als velden gerealiseerd zijn 
Op de jaarvergadering va de dorpsraad werd vorig week die materie 
besproken. Eerste uitdaging is de verhuizing van 2 sportvelden en tribune om 

woningbouw mogelijk te maken. Op korte termijn moeten de gronden daarvoor 
verworven worden en die acties financieel afgedekt zijn. Dat vergt intensief 

overleg met veel partijen. Kroon kennisteam kan pas daadwerkelijk een 
pasklaar plan voor nieuwbouw van woningen afronden, als die velden 

gerealiseerd zijn. Grote tijdsdruk dus en hoogspanning. 

Het Masterplan Beckum is een instrument, waarbinnen diverse (politieke) 
partijen en instanties worden uitgedaagd om middels een puzzelstuk op het 

fysieke bord, dat op het kerkplein staat, bij te dragen aan een stuk oplossing 
voor alle plannen voor Beckum. 

Dorpsraad Beckum, de stand van zaken 
 
Een aantal activiteiten werden 

besproken. De onlangs gehouden 

politieke markt werd bekostigd 
door de gemeente Hengelo. 

Buurtbonnen blijven ook komend 
jaar beschikbaar.  

 
De dorpsraad heeft alle nieuwe 

inwoners van Beckum schriftelijk 

informatie verstrekt over het wel 
en wee in ons dorp, inclusief een 

telefoonboekje. Dit werd veelal 
positief ervaren en hopelijk ‘levert 

dat nieuwe actieve mensen op’ 

voor onze sociale, culturele activiteiten. De Gaatske krijgt bloemen van Eddy Meijer           
boom-plantdag bij de basisschool was                                                              

een geslaagd initiatief.  
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Er waren ook bestuurs 
mutaties; Gaatske Cupido legt 

het voorzitterschap neer na 7 

jaar actief te zijn geweest voor 
de dorpsraad en ook Hans de 

Jong treed na 4 jaar uit de 
dorpsraad. Pascalle Ypkemeule 

en Marloes Boenders geven te 

kennen ook binnenkort hun 
functie in de dorpsraad neer te 

gaan leggen. Annemarie Jager 
neemt plaats in de dorpsraad 

en ook Gijs Nijhof zal in 
principe komend voorjaar de 

dorpsraad Beckum versterken.                                                                                                                                 
   Ook Hans de Jong krijgt attenties na zijn aftreden                                  
                                                                                                  Jan Ottink 

 

Invasie… 
Het was een ware invasie in Beckum op die druilerige donderdag vorige week. 

Zorgmaatschappij Aveleijn streek met al haar ‘manschappen’ neer in ons dorp. 
Wel meer dan duizend mensen, werd gezegd… Bij de Blasiuskerk en bij het 

Wapen Van Beckum was er muziek, eten, vertier en attenties. Het verkeer 

werd soepel begeleid 
door oranje hesjes mannen naar en van de parkeerplaatsen… 

 

Op de TVO sponsoravond doet  
EVERT BLEUMING een boekje open 
 

Evert Bleuming, ‘het kammetje’, de snelle rechtsbuiten van FC 

Twente in de jaren 1978 tot 1988, was bij TVO. (Hij kreeg kammetje 
als bijnaam vanwege zijn strak gekamde haardos toentertijd)!  
 

De TVO sponsorcommissie olv. Marco Ottink had hem uitgenodigd voor de 

jaarlijkse sponsoravond. Via bemiddeling van Marcel Mentink, die in eenzelfde 
periode speler was van FC Twente. 

Het was prettig weerzien bij TVO, waar Bleuming oa. Marcel Mentink en André 

Karnebeek, beide ex-teamgenoten, ontmoette. (Marcel en André zijn 
momenteel nog betrokken bij TVO als zaalvoetballer en jeugdcommissielid. 

Maar dat weet de insider wel…).  
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Evert Bleuming, André Karnebeek en Marcel Mentink geneuglijk bij elkaar in de TVO 
kantine 

 

Marco Ottink gaf bij zijn inleiding inzicht in de activiteiten van de 
sponsorcommissie. Deze belangrijke pijler van de sv TVO zorgt via 

verschillende bronnen voor de nodige financiële middelen. Zoals via 

reclameborden langs het veld, beeldpresentatie van de sponsorende bedrijven 
en kledingsponsors. De commissie regelt nieuwe contracten overeenkomsten 

worden verlengd en het streven is om voor alle teams van de sv TVO 
afdelingen incl. de jeugd een kledingsponsor te hebben.! 
 

Het TVO Gilde schonk uniforme jasjes en shirts voor alle 
trainers en leiders 
Onlangs nog zijn voor alle leiders en trainers vd. afdelingen jasjes en shirts 

aangeschaft om het uniforme beeld van TVO te versterken. Voor deze actie 
heeft het TVO Gilde 

2000 euro gedoneerd. 
En kreeg daarvoor 

applaus ...  
 
 
Formele overhandiging vd 
jasjes door TVO 
Gildevoorzitter Jan Ottink 
aan Marco Ottink 
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De sponsorcommissie nam afscheid van Ingrid Asbroek, die 5 jaar de hele 

administratie heeft verzorgd. Zij wordt opgevolgd door Laura Overwegen. 
Oscar Koppelman is namens TVO voetbal met name actief met uitbreiding van 

het sponsorbestand voor reclameborden langs het veld. En die actie verloopt 

thans succesvol Getuige een flink aantal nieuwe reclameborden. 
 

Bleuming heeft in zijn profperiode gespeeld bij Twente, Go Ahead Eagles en 
Heracles. In de periode bij FC Twente heeft hij ook deel uitgemaakt van Jong 

Oranje en voor de UEFA Cup gespeeld tegen Dynamo Dresden. Later was hij 
eerst speler en assistent-trainer bij Stevo waar de legendarische Epi Drost toen 

hoofdtrainer was. Vervolgens trainde hij oa. AGOVV en daarna bij verschillende 

teams van FC Twente. Waar hij daarna als hoofd- scout werkzaam was  van 
2005 tot 2013. Net in die tijd, dat FC Twente kampioen werd en internationaal 

doorbrak, werden door de beleidsmakers grote fouten gemaakt. Men trachtte 
geforceerd zich te kunnen blijven meten met de Top Drie. De afgang is 

inmiddels bekend met het bijna failliet gaan en de degradatie. Het 

scoutingapparaat werd vervolgens weggesaneerd. Toen Eric ten Hag trainer 
was bij FC Utrecht vroeg hij aan Bleuming om daar de scouting op zich te 

nemen. ‘Een intensieve doch leerzame periode, andere sfeer en mentaliteit’ 
schetst Bleuming.  

Maar in 2018 keerde Evert Bleuming terug naar zijn oude liefde. Hij werd 
gevraagd om het scouting-wedstrijdanalyse pakket weer op zich te nemen bij 

FC Twente. En werkt op dat gebied nauw samen met Ted van Leeuwen.  
 

‘Joop Munsterman heeft FC Twente groot gemaakt 
maar….’ 
Desgevraagd wil Evert Bleuming nog wel even terugkomen op de crisisjaren 
van Twente en een duidelijke mening over Joop Munsterman ventileren. “Joop 

was een verbinder en sociaal persoon, die de club met hart en ziel liet groeien. 

Maar hij staarde zich blind op het (korte) succes en wilde langjarig bij de top 
aanhaken. De genomen financiële risico’s waren vervolgens een valkuil. En de 

zg. zaak-waarnemers waren toen in de ogen van de beleidsbepalers 
belangrijker dan scouting”. 
 

Jeugdspelers niet laten verpieteren  
In het betoog van Bleuming schetste hij de werkwijze, die thans gehanteerd 

wordt. De jeugdtalenten  niet te vroeg bij de club weghalen. Wel aan 
regioteam laten ruiken als 9-10-11 jarigen. Centrale trainingen eens per week, 

maar ze blijven verder gewoon bij hun club trainen en spelen. Want talent is 

moeilijk op al 8-9 jarige leeftijd te herkennen en is daarbij van zoveel aspecten 
afhankelijk. We werken ook met gastgezinnen voor regiospelers. En jawel, de 

samenwerking met Heracles loopt qua opleiding en wordt geïntensiveerd. Onze 
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scoutingapparaat zoekt voornamelijk in de regio naar talent en we hebben ook 

scouting posten in het Duitse grensgebied. Bij de KNVB zijn ze moeilijk te 
overtuigen van onze opzet. Want de topclubs willen hun beleid niet wijzigen. 

Maw. daar worden jonge talenten van ver weg weggehaald, in een vreemde 

omgeving geplaatst en als het ware in het diepe gegooid.  
 

Over de misère bij het huidige FC Twente 
Er werd een cruciale vraag gesteld over het huidige FC Twente. ‘Als je morgen 

trainer werd van Twente, wat zou je meteen als eerste opdracht doen?’ Daarop 

kwam na kort nadenken een niet verrassend antwoord; proberen een 
ingespeeld team te vormen, via herhalingen van simpele trainingsvormen 

onderling zelfvertrouwen te kweken. Maar ja, deze selectie is ook in no time 
afgelopen zomer bij elkaar gekocht, geleend en gehuurd. Agenten van elders 

bepaalden zo’n beetje wie er kwamen (financieel eigen belang!). Onbalans en 

te hoge salarissen viert nu nog hoogtij. (En net drie dagen na dit referaat van 
Evert Bleuming was het dieptepunt; voor 25.000 trouwe toeschouwers ging de 

hoofdmacht van Twente smadelijk ten onder tegen Jong Ajax met 2-5, BBB 
red.) 
 

Ja, Fred Rutten zit al soms op de tribune, maar ‘trekken aan een dood 

paard’….. Dus die zal nu zeker niet instappen! Pusic valt niet te benijden, want 

het zal geen enkele trainer – van welk kaliber dan ook – lukken om dit FC 
Twente op korte termijn aan de praat te krijgen. Om over de financiële 

consequenties maar niet te spreken… (Actueel is thans dat Twente een ervaren 
directeur heeft benoemd in de persoon van Paul van der Kraan, we zijn 

benieuwd, red.BBB). Verrassende slotvraag dan; zou je nu nog een club ergens 
willen trainen volgend seizoen, bij Twente of een amateurclub? Glimlachend 

reageerde Bleumng; ik zie dat TVO thans in de race is voor de titel in de 4e 

klasse. ‘Als mogelijke 3e klasser zou ik eventueel TVO wel willen helpen 
volgend seizoen’. (hilariteit alom!). Deze opmerking doet het echter als ludieke 

uitsmijter van het boeiende betoog van Evert Bleuming natuurlijk goed! En 
och, de wonderen zijn de wereld nog niet uit…                                                                                                                                  

Jan Ottink 
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Een terugblik op het roerige jaar 2018 – Herman 

Rupert 
Zo bij het overdenken - bijna aan het eind - van het jaar, wie we nog even 
kunnen aanklampen om een persoonlijke visie te geven over 2018 kwam ik 

terecht bij Herman Rupert. Hij heeft momenteel niet (meer) een innige band 
met Beckum, maar dat was in de eind zestiger-

zeventiger jaren wel anders. Hij versterkte het 

jongerenkoor in oprichting met een 2e hands(!) 
piano. En ja, toentertijd zat de kerk nog redelijk 

vol, zeker tijdens plechtige vieringen tijdens de 
feestdagen en oud- en nieuw. Toen ook is een 

vriendschapsband ontstaan met een aantal 

betrokken Beckumers. In het privéleven worden 
bij tijd en wijle nog ‘oude akkefietjes’ opgehaald; 

ware nostalgie, het was mooi. Herman 
begeleidde later op het ‘grote’ orgel de diensten 

met het Dames- en Herenkoor in Beckum. En 
was daarna ook de man die gedurende vele 

jaren de spil was als kerkmusicus in de Deldener 

Blasiuskerk. Privé kende hij enkele keren de 
nodige tegenslag, maar hij heeft de laatste jaren 

weer een redelijk bestendig ritme in het leven. Memorabel was dat tijdens het 
750-jarig bestaan van Beckum in 2016 Herman mét pastor Bruggeman nog 

eenmaal een ‘comeback’ maakte op het orgel in de Beckumer kerk. Het was 

een prachtige viering met warme nostalgische gevoelens. 
 

Hoe heb je het jaar 2018 ervaren; hoogte- en eventuele dieptepunten: 
2018 was een jaar zonder grote hoogtepunten en God-zij-dank ook zonder 

grote dieptepunten. 
 

Baren de ontwikkelingen omtrent afnemende vitaliteit van de kerken je ook 
zorgen? 
Ja zeker! Grote zorgen, wie niet? De ontwikkelingen in de kerk gaan zo snel. Ik 
maak mij zorgen over de toekomst van onze kerk, het gaat mij bijzonder aan 

het hart. De liefde voor de kerk en zijn kerkmuziek in het bijzonder, hebben mij 

een groot deel van mijn leven beziggehouden. En nog! Veel bewondering heb 
ik voor met name de vrijwilligers, besturen en voorgangers die hun uiterste 

best doen mensen te inspireren in deze moeilijke tijd. 
 

De gebeurtenissen in de wereld vliegen in sneltreinvaart voorbij: 
Ik ben net als de meeste mensen best wel bang. Het houdt niet op, waar blijft 

die vrede zoals wij die bezingen in de komende dagen van Kerstmis? Ondanks 
dat voor iedereen een Zalig Kerstfeest. 
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Kerstmis 2018, is er dit jaar nog plaats voor tradities als de kerstboom, kribbe, 
bezoek aan Kerstviering en uitgebreid diner met het gezin of de hele familie? 
Zeker, deze tradities houden wij in ere. De kerstboom wordt versierd en het 

orgel en de zang van het koor zullen ons ook dit jaar weer inspireren tijdens de 

nachtmis. Ook het samenzijn met het gezin en anderen is ieder jaar opnieuw 
een hoogtepunt. Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 

Nieuwjaar! 

 
Een terugblik op het roerige jaar 2018 – Ine Wentink 

Ine Wentink heeft ook een jaar achter de rug waar ze met gemengde 

gevoelens op terugkijkt. Aan het begin van 2018 bleek dat ze wederom kanker 
had en weer behandeld moest worden. En in juli ging ze met pensioen. Ze 

heeft ruim 25 jaar gewerkt voor de H. Blasius in Beckum die in 2010 overging 
in de Heilige Geest parochie. En daarvoor deed ze het werk ook al ruim 10 jaar 

als vrijwilliger. En dat niet alleen, manlief Toon was een maand eerder gestopt 

met werken. Dat is geen Beckumer ontgaan, gezien de stukken in de krant en 
BBB en de afscheidsreceptie bij Het Wapen van Beckum. Bij Ine ging het 

geruislozer, want ze staat liever niet in de schijnwerpers. Maar af en toe 
ontkom je er niet aan. Met een beschaafd afscheidsfeestje, zoals Ine dat 

wenste, is er in juli met koffie en gebak afscheid van haar genomen. Nu 

kunnen ze genieten van elkaar, de kinderen en kleinkinderen en overige 
familie. Hoe kijkt Ine terug op 2018?  

 
Wat is je algemene mening over 2018? 
Dat het afgelopen jaar ondanks meerdere 
vreemde wereldleiders toch nog redelijk rustig 

is verlopen.  

 
Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk 
de meeste indruk op je gemaakt? 
Het afscheid van Toon na 44 jaar bij de 

politie, de terugkeer van de kanker bij mijzelf 

en het meeleven van zoveel mensen waar je 
het juist niet van verwacht (en omgekeerd).  

 
Jij en Toon zijn beide in 2018 gestopt met 
werken. Hoe bevalt dat? 
Dat bevalt erg goed. Het is heerlijk dat we nu 
onze eigen tijd in kunnen delen.  

 
Je zit in het bestuur van Vrouw Actief. Hoe 
komt het dat het zo’n grote vereniging is geworden? 
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We hebben de naam en het programma een verjongingskuur gegeven, flyers 

bij eventuele nieuwe leden bezorgd en veel mond-tot-mond reclame gevoerd.  
 

We hebben het in Beckum goed voor elkaar, maar…. 
Het wordt wel tijd dat de puzzelstukjes van het masterplan in elkaar gaan 
vallen.  

 
Komt er dit jaar nog een nachtmis, kerstboom en kribbe aan te pas? 
Zeker! De boom en kribbe staan al een tijdje en de nachtmis wordt dit jaar in 

Hengevelde bezocht.  
 

PITAMIENTJES….. de jeugd aan het woord! 

In deze BBB Britt ter Avest aan het woord. Onder het genot van een ‘niks’ 
hebben wij gezellig gekletst. Britt staat op de foto op haar favoriete plek in of 

om de school. Veel leesplezier. 
 

Stel je eens voor; 
Britt ter Avest – 10 jaar – groep 7 
 
Hoe ga jij meestal naar school en moet je ver naar school? 
Ik ga met de fiets naar school. Ik woon nu net ergens anders. Dichtbij 

Kamphuis en Bouwbedrijf Mulder. Ik woonde altijd in de nieuwbouw. Het 
nieuwe huis is leuker!! 

 

Wat is je favoriete vak op school en waarom? 
Gym, je kan lekker bewegen en je doet leuke dingen. Ik hou gewoon van 

sport. 
 

Doe je aan sport? 

Handbal en tennis. Ik vind handbal iets leuker dan tennis. Ik zit hier al vanaf 
mijn 6e op. Ik zit nog niet zo heel erg lang op tennis. 

 
Zou je wel een andere sport willen doen? 

Ik zou ook wel eens een keer streetdance of voetbal willen doen, omdat mijn 
zusje ook op streetdance zit. Voetbal vind ik leuk als ik voetbaldag heb. 

 

Wat zijn je favoriete hobby’s? 
Met de honden, Puck en Luca, knuffelen. Knutselen en tekenen. En met Janne 

spelen. 
 

Minder snoep en meer fruit is gezond voor kinderen, wat vind jij? 

JA! Het blijft allebei lekkerrrrrr. 
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(Britt in de peuterspeelzaal van De Bleek) 

 

Jullie hebben huisdieren. Welke? 
Puck en Luca. Babs het konijn, Witje de kip, Sneeuwwitje de kip, Snoetje de 

kip en Snotje het kuiken. We krijgen nog een dwergvarkentje na de 
zomervakantie. 
 

Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, zou je niet iets dichterbij school 
willen wonen? 
Mij maakt het niet zoveel uit. Ik woon best dicht bij school. 
 

Hoe gaat het met jouw zus, in welke groep zit ze?  
Mijn zusje heet Linde en is 6 jaar. Ze zit in groep 3. Ze is bijna 7…. in februari. 
 

Wat doe je het liefst met het gezin samen? 

Elke week gaan wij op zondag met de honden wandelen in een mooi gebied. 
Met mama ga ik vanaf nu elke week iets bakken. Ik heb een boek ‘Bakken met 

Jill’ gekregen. 
 

Dank je wel………... voor dit leuke gesprek! 

 
Britt wenst iedereen in Beckum….. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
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WIST U DATJES… 
De TVO/Hoeve combinatie JO13 en JO15 pakten de volle buit tegen resp. 

Buurse en LSV, beide met 4-2 winst, mooi dus! Ook JO17 boekte winst bij 
Sparta met 3-5, het 45plus team versloeg een mopperend Juventa met 4-3. 

Waar Pascal een strafschop stopte, nog 6 minuten werd nagespeeld en 
Clemens de winnende in doel lobde…. 
 

TVO3 is helemaal in de winning mood en dit keer was NEO6 het slachtoffer. 

Met 7-2 werden de Bornenaren huiswaarts gestuurd, waar het 2e de draad 

helemaal kwijt was in Delden, getuige 4-0 verlies tegen Rood Zwart2. TVO1 
toog naar Boekelo en remiseerde tegen BSC/Unisson. Voor de thee een beter 

voetballend TVO dat een voorsprong verdiend had. Na de pauze werd er vooral 
door toedoen van de arbiter nogal veel gemopperd door spelers en aanhang. 

Kleinzielig fluiten? Ja dat kan dus. De 2-2 remise was totaal gezien terecht, 

TVO treffers; Aaron en Jorn G.   
TVO1 handbal maakte er in Hengevelde een spannende pot van. Waar TVO 

eerst een flinke voorsprong nam, kwam WHC sterk terug en won nipt met 20-
19. 
 

Op de 1e december deden TVO JO17 en JO19 goede zaken. Het tot 17 team 

wees QUICK20 terug met 5-1 en het tot 19 team was met 6-1 de meerdere 

over Victoria.. Voorwaar prima prestaties in hoger klasse niveau; nieuwe 
talenten komen er aan! Het JO19 elftal kwam via een strafschop tegen met 0-1 

achter, maar domineerde vervolgens de partij. De 2-1 van Youri W. was van 
grote schoonheid. Een diagonaal schot van wel 35 meter verdween in de verre 

hoek! Na de thee bleef TVO effectief spelen en via ragfijne combinaties werden 
nog vier treffers gemaakt, terwijl ook nog 2x onderkant lat werd geraakt; 6-1 

eindstand dus. De najaarstitel lonkt!  
 

En TVO1 handbal had moeite met de nr.3 HV Zwolle, kwam eerst achter, met 

14-14 een gelijke ruststand, maar aanvallend profiteerde TVO nadien effectief 
van de ruimte, resulterend in een 30-28 zege. Middenmootpositie nu degelijk in 

handen… Zeker na de volgende winst bij het taaie HVBS, dat halverwege nog 
met 15-14 leidde. Maar TVO schroefde het tempo op en hield achterin de 

gelederen goed gesloten. 20-25 winst tenslotte..  
 

TVO45+ toog zaterdag naar Bor.Dortmund – het was er indrukwekkend en 

gezellig – maar kreeg daags erna in Almelo ‘geen poot an’ trapper’… 11-0 
verlies. Ook TVO4 verloor nipt bij SVV met 2-1 en het 2e liet in Winterswijk een 

remise glippen en verloor met 1-0. TVO1 voetbal speelt zich in de kijker en 
wisselt met de Tubanters van koppositie. Nu werd Erix aan de zegekar 

gebonden met 4-1. Een uur domineerde TVO en was effectief; doelpunten 
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Aaron 2x, Jorn vL. 1x en Jorn G. 1X. Daarna dobberde de sportieve partij naar 

z’n einde. En TVO staat voorlopig weer eerste! 
 

De jongste TVO pupillen, JO 9-1 zijn overtuigend kampioen geworden. Ook het 
JO19 team wist haar koppositie te versterken na winst bij de nr.3 WVV34. In 

een sterke 1e helft werd de basis gelegd. Qua verhouding eerst gelijkop, maar 

TVO werd aanvallend steeds effectiever en de ruststand was 0-3. Daarna 
consolideren, een eretreffer voor WVV en 1-3 eindstand.  

Na na 8 partijen 22 punten, doelgemiddelde 38-10. Almelo staat op 3 punten 
achterstand en de najaarstitel is in zicht!! TVO1 kwam in Eibergen van de 

koude kermis thuis. Wat heet, na een half uur spelen was de stand maar liefst 

3-0. TVO herpakte zich, kreeg meer spelaandeel maar kon de dreigende 
nederlaag niet afwenden. Daan en Maik scoorden nog maar 3-2 was de 

eindstand… 
 

Ludieke PR van Volksfeesten Oele bij NPO 
Dat de Volksfeesten Oele in 2018 met hun ludieke actie volop de aandacht 
trokken in de regio was al wel bekend. Daar zijn ze in Hilversum ook op 

geattendeerd. Op dinsdag 27 november was de eer aan Astrid Joosten om de 

pr-stunt van Oele toe te lichten. En dan zeggen ook nog dat we in Twente 
achterlopen…. 

Hulde voor de organisatie van de Volksfeesten Oele. Ze hebt ’t toch mer mooi 
flikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto: Gerard Lansink Rotgerink) 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 10, 2018 

pagina 36 

 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 10, 2018 

pagina 37 

 

Datumbank 
19 dec. Kerstmarkt “Kerst in Beckum” bij het Wapen van Beckum. 
24 dec. Kerstviering in de H. Blasius, aanvang 18.00 uur 
26 dec. Kerstboomfeest bij Café Halfweg. Aanvang 21.00 uur. 
30 dec.  Oliebollenactie TVO 
2019 
  1 jan Nieuwjaarsreceptie, aanvang 15.30 uur in ’t Proggiehoes 
  5 jan TVO Tennis | Nieuwjaarstennis, aanvang 19.00 uur in Tennishal Veldwijk 
  6 jan Postduivententoonstelling, aanvang 12.00 uur in ‘t Proggiehoes 
  8 jan. Ouderensoos 
14 jan. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes 
17 jan. Bijeenkomst ‘Eten wat de pot schaft’, aanvang 20.00 uur in ‘t Proggiehoes 
16 jan. Voortgang Dorpsplan, aanvang 20.00 uur in De Schole in Oele 
19 jan. Oud papier 
26 jan. Midwinterfeest Beckum bij 't Wapen van Beckum 
29 jan. Vrouw Actief Beckum; Notaris Rouwenhorst uit Bentelo komt op bezoek 
  9 febr. Agrarische filmavond, aanvang 20.30 uur in ’t Proggiehoes 
11 febr. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes 
12 febr. Ouderensoos 
16 febr. Oud papier 
  2 mrt. TVO Kaartmarathon 
  5 mrt. TVO Tennis | Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in Clubhuis Beckhand 
11 mrt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes 
12 mrt. Ouderensoos 
19 mrt Vrouw Actief; Thema-avond “Vrouwenhart” 
17 apr. TVO Eieractie 
15 mei Jaarvergadering ‘t Proggiehoes 
7 t/m 10 juni Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong 
28 t/m 30 juni TVO Jeugdkamp 
7 t/m 12 aug. Muiterweek 2019 
31-32-33 aug Volksfeesten Oele 
***********************************************************************
** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019  
24 dec. t/m 4 jan. 2019 Kerstvakantie 
18 t/m 22 febr.  Voorjaarsvakantie 
10 april   Paasmarkt 11.45 – 12.15 uur 
12 april   Koningsspelen 
22 april t/m 4 mei Meivakantie 
15 juli t/m 25 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

Beckum.nl ván en vóór Beckum. 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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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 
Zo. 23 dec.   09.30 uur VIERDE ADVENT 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 
Ma. 24 dec.  18.00 uur KERSTAVOND 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     GEZINSVIERING 
     Pastor Zoet/Spirit 
Di. 25 dec.  09.30 uur EERSTE KERSTDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 
     Pastor van der Vegt 
   11.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     In St. Isidorushoeve 
     Pastor Ogink 
Wo. 26 dec.  09.30 uur TWEEDE KERSTDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Delden 

     Pastoor Oortman 
Zo. 30 dec.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING in Delden 
     Pastoor Oortman 
Ma. 31 dec.  19.00 uur OUDJAARSDAG 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Ogink/dames-herenkoor 
JANUARI 2019 
Di. 01 jan.  11.00 uur NIEUWJAARSDAG 
     EUCHARISTIEVIERING in Lambertus 
     Pastoor Oortman 

Zo. 06 jan.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Parochieviering in Delden, aansluitend  
     Nieuwjaarsreceptie 
Zo. 13 jan.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor 
Za. 19 jan  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en 
Herenkoor 
Zo. 27 jan.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
FEBRUARI 

Za 02 febr.    GEEN VIERING 
Zo. 10 febr.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
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Za. 16 febr.  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zo. 24 febr.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Na de duidelijke 0-4 overwinning op Grol werden de mannen van TVO JO19 zaterdag jl. afgetekend najaarskampioen!  

Felicitaties aan het team en trainer plus leider André Molenveld en Joris Harink! foto Beckum.nl 
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‘dat wo’k ma zeng’n.’… mooi toch? 

 
TOEKOMSTBESTENDIG ROOSTER MISVIERINGEN PER 1-1-2019 
Eucharistische centra Delden en Borne:  
zaterdagavond 19:00 uur en zondagmorgen 9:30 uur. 

Eucharistisch centrum Lambertus Hengelo: 
zondagmorgen 11.00 uur. De Latijnse viering van 9.30 uur komt te vervallen.  
 

Pastoor Oortman is onze enige priester en het is niet waarschijnlijk dat een nieuwe 
priester ons team komt versterken. Dit houdt in dat de pastoor allereerst voor zal 
gaan in de Eucharistievieringen in de drie eucharistische centra op zaterdag en 
zondag. Als emeriti of andere priesters beschikbaar zijn, gaan deze zoveel mogelijk 
voor in de eucharistische centra zodat pastoor Oortman ook zichtbaar blijft in de 
andere geloofsgemeenschappen. Pastoor Oortman zal dan roulerend in de andere 
tien geloofsgemeenschappen de Eucharistie vieren. 
Andere geloofsgemeenschappen 
In de andere geloofsgemeenschappen zullen de kerktijden van de 
weekendvieringen alterneren zodat de leden van het pastorale team indien nodig, 
drie WoCo viering kunnen doen in het weekend waarin zij voorgaan.  
De tijden zijn: 
zaterdagavond 19.00 uur (dit op verzoek van vele geloofsgemeenschappen), 
zondagmorgen om 9.30 uur en 11.00 uur.  
Voor iedereen zal het wennen zijn omdat de tijden van de vieringen veranderen en 
er in de geloofsgemeenschappen die geen eucharistisch centra zijn er weinig 
eucharistievieringen zijn. Wij vragen ook aan alle parochianen van de drie parochies 
om begrip en wij vragen u vooral goed in de parochiebladen of op de website van 

de parochies te kijken voor de vieringen. U bent natuurlijk ook altijd welkom bij 
andere geloofsgemeenschappen in onze drie parochies, samen Gods Blijde 
Boodschap te vieren.  
Namens het pastorale team, Carin Timmerman, pastoraal werkster 
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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 

 
Sinterklaas aanwezig bij SSF!! 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En wat doet de Sint na een drukke periode van cadeaus bezorgen en 

discussies voeren over Zwarte Piet? Darten bij het SSF-DCB Darttoernooi. 
Of hij ook met een prijs naar Spanje is gegaan, is de BBB-redactie niet 

bekend.  
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De getekende BBB-kerstwens van december 1979. 
Past ook bij deze afsluiting van BBB IN 2018 
 

 
 
 

DEZE MAAND…. in één volzin 

Het is me wat met die Brexit, waarbij de stoere Engelsen na dat lange 
soebatten in meerderheid niet eens zo zeker meer van de zaak zijn maar May 

gaat onverschrokken door en met enige fantasie zou je dat kunnen vergelijken 
met Stepelo en Oele die zich af willen scheiden van Beckum, maar dan 

beseffen dat ze geen goede argumenten hebben, oftewel geen poot om op te 
staan, wat niet wegneemt dat de eerste vorst/sneeuw onze contreien even 

heeft aangedaan, maar de schaatsen blijven in het vet en ene 

SexelmesienBarry schijnt te zijn opgedoken in de social media, waarna 
HekselmesienHarry verrast was door deze bijna-naamgenoot en er wellicht 

binnen afzienbare tijd een ophelderingsgesprek zal volgen, wat niet wegneemt; 
dat de vijver achter de pastorie weer redelijk gevuld is met water maar de 

vissen nog verstek laten gaan… 

 
Desalniettemin; iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar… 
 

                            Volgende BBB verschijnt wo. 30 januari 2019 


