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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 IN 2019 OP; 
27 mrt-24 apr-29 mei-26 juni -25 sept-30 okt -27 nov -18 dec 

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

41…………………………….……2 
 

Hier dan de februari BBB in 2019. Met aandacht voor diverse 
dorpszaken die ons interesseren. Spannende weken voor de 
hoofdmachten van TVO handbal en voetbal; een analyse hieromtrent. 
Verder maken veel wetenswaardigheden, columns, stukje humor en 
beschouwingen dit nummer compleet.  
Lees het en u bent op de hoogte, want BBB blijft boeien 
 

…Laatste week nieuws… 
 

TVO4 moest de winst aan La Première3 laten met 1-3 en het 3e ontving 
Bornerbroek3, stond halverwege met 0-1 achter en finishte bij een 1-2 
nederlaag. TVO2 speelde tegen Bon.boys3 voor de thee een kansloze 
partij. Geen overtuiging en slechte passing, tussenstand 0-2. Toen 
Bon.boys na de thee 0-3 scoorde leek het pleit beslecht, maar vervolgens 
was meer bezieling en wilskracht in het TVO team. Het kwam terug tot 2-
3, maar kon net een remise niet bewerkstelligen. 
 

Bij TVO1 waren pijntjes en twijfelgevallen vooraf tegen Aramea. Maar na 
een 3-0 ruststand waren de kaarten geschud (2x Jorn vL. en Thijn). Na 
enig gerommel pal voor rust was de 2e helft een makke partij, TVO 
speelde effectiever en scoorde via Martijn en Aaron, 5-0 eindstand 
derhalve.  
 

Zoals Tubantia meldde heeft Jorn v.Laar met z’n 2 goals inmiddels 125 
doelpunten gemaakt in z’n carrière, knap natuurlijk! Maar realiteit is 
ook, dat Thijn Veldhuis opnieuw uitblinker was in de partij tegen 
Aramea. Met zijn snelheid, onverzettelijkheid in duels en oog voor de 
logische combinatie is hij al weken een belangrijke steunpilaar voor 
TVO1 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 MAART 
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Wat U Leest In Deze Februari BBB 
 

Laatste week nieuws  
Inhoudsopgave 

Infoavond H.Geestparochie 
Dankbetuiging Rosa Wolters 

Nabeschouwing 100 jaar Volksfeesten Beckum-Midwinterfeest 

Prins Pascal geïnstalleerd 
Pitamientjes, jeugd aan het woord 

Dodenherdenking  
TVO Compostactie 

Nostalgie; foto bij SmidsJo 

Zijlijn, verdriet 
Twintig Voorzetten op Elin 

Zonnebloem, afscheid en zonnehof 
Carnavalsparty 1 maart Beckumer Ossens 

Aanmelden leerlingen bij de Bleek en peuterspelzaal 
Vacature bij Boenders 

Oud ijzeractie dartclub 

Luk akkefietjes 
Aait verdan, toneel Is.Hoeve 

Opschoondag de Bleek 
TVO1 handbal, stand van zaken 

Slingerbeurs 

Jachtseizoen geopend, Jeugdraad 
Wat de pot schaft, culinair initiatief 

Eieren bakken sv TVO jeugd 
Wist u datjes… 

Beckum in het nieuws 
TVO1 Voetbal draait mee om de prijzen 

Verhuizing TVO sportvelden 

Puzzel Masterplan 
Trainers blijven bij TVO voetbal 

AED bij TVO en werkgroep AED 
Nieuwe voorzitter bij OVBO 

Jaaractiviteiten Boenders-Wapen v. Beckum 

Datumbank 
Misvieringen Blasiuskerk Beckum 

Vastenactie 2019 
Gezondheidscentrum pastorie 

Over Hagmöln Lummels en Beckumer Ossens 
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Informatieavond Heilige Geestparochie  
 

Het was al via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht van de 
Beckumers, de informatieavond op 11 februari van de Heilige Geestparochie, 

waar voorzichtig werd nagedacht over de toekomst van onder andere onze H. 
Blasiuskerk. Zo’n 85 personen (en echt niet allemaal behorende onder de vaste 

kerkbezoekers, ook de generatie daaronder was goed vertegenwoordigd) 

luisterden bij Het Wapen van Beckum naar het gebed van pastor Timmerman, de 
presentatie van vicevoorzitter Peter Helle over de ‘koude kant’ en pastor Ogink 

die vol vuur sprak over de ‘warme kant’.  

 
Volle zaal tijdens het beantwoorden van de vragen 

 

Een geloofsgemeenschap zoals in Beckum kan alleen bestaan als drie pijlers goed 

zijn: financiën (inclusief gebouwen), pastoraal (team en vrijwilligers) en vitaliteit. 
Het onderhoud van onze gebouwen is redelijk tot goed, de vitaliteit is minder. Het 

pastoraal team is al gekrompen. Pastor Nowara is naar een andere parochie 

vertrokken en voorlopig ziet het er niet naar uit dat er een andere pastor voor in 
de plaats komt. En na de zomer gaat pastor Ogink met pensioen. Dat hij niet 

vervangen wordt, is ook niet ondenkbaar. Verder zien we allemaal de vrijwilligers 
hard trekken aan deze kar, maar er komen weinig tot geen nieuwe vrijwilligers 

bij. Truus ter Avest is onze rots in de branding voor wat betreft de Woord- en 

Communievieringen, maar zij kan in Beckum het stokje niet overdragen. En zo 
zijn er meer vrijwilligers onder de kosters, de werkgroepen, de boppers en de 

koren die hier tegenaan lopen. Bij een avondwake zit de kerk goed vol, maar met 
die paar avondwakes per jaar hou je een kerk niet open. Treffend waren de 

cijfers van de dopelingen, zij zijn per slot van rekening de toekomst. Geen 
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dopelingen, dan geen 1e H. Communie over 8 jaar en geen Vormelingen over 12 

jaar. En die cijfers waren onthutsend! 4 (2014), 0 (2015), 2 (2016), 2 (2017), 0 
(2018). De sombere uitkomst van Peter Helle was dus dat Beckum in aanmerking 

zou komen om afgestoten te worden. Pastor Ogink kwam met een goed 

onderbouwde presentatie om het geloof wel aanwezig te houden, mocht de kerk 
sluiten. Vroeger stond de kerk boven alles in een dorp, verenigingen en dergelijke 

zijn ook vaak opgestart vanuit de kerk, nu staat het geloof midden tussen de 
school, verenigingen en andere organisaties die in een dorp aanwezig zijn. En dat 

hoeft helemaal niet slecht te zijn. Vroeger werd alles bepaald door de kerk, het is 

niet slecht dat dat nu niet meer zo 
is en dat men dus bewuster kiest 

voor het geloof.  
 

Na de informatie die het bestuur en 
het pastoraal team had gegeven, 

konden de aanwezigen zelf aan de 

slag met een aantal vragen:  
1. Wat zijn volgens u de sterke en 

zwakke punten van de 
geloofsgemeenschap H. Blasius 

in Beckum? 

2. Wat zou volgens u met de kerk 
in Beckum moeten gebeuren, 

stel dat deze aan de eredienst 
onttrokken wordt? 

3. Welke vieringen en/of 
activiteiten wilt u in Beckum 

behouden? (Eventueel in een 

pastoraal steunpunt). 
4. Welke mogelijkheden voor 

samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen binnen 

de Heilige Geestparochie zijn er 

volgens u? 
5. Welke andere ideeën of suggesties heeft u die het pastoraal team en bestuur 

kunnen gebruiken bij besluitvorming over het toekomstbestendig maken van 
de parochie? 

 

Er werd druk gepraat, gemijmerd over hoe het vroeger was en getwijfeld over de 
toekomst. Niet alleen de kerk, ook over het geloof in het algemeen. Deze 

opmerkingen werden opgeschreven zodat het pastoraal team en het 
parochiebestuur deze mee kan nemen in hun overweging over de toekomst van 

de Beckumer kerk. Want er is nog geen besluit genomen! De parochianen worden 
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gevraagd en uitgedaagd om mee te denken om ook onze geloofsgemeenschap 

toekomstbestendig te maken. Hieronder volgt een korte samenvatting van wat 
Beckum geantwoord heeft. 

1. Sterke punten: de vrijwilligers die het nog volhouden/financieel/goed en 

mooi gebouw/hoge opkomst bij wakes/goede koren/gastvrijheid 
pastorie/goedlopen Proggiehoes, gedragen door vrijwilligers/palmpasen-

optocht/Hubertusviering/verwevenheid met de leefgemeenschap/goed 
voorbeeld samenwerking: Spirit/goede akoestiek. 

Zwakke punten: weinig nieuwe vrijwilligers nieuwe en initiatieven 

/vergrijzing/weinig tot geen jeugd/te starre regels/het missen van 
pastorale aandacht/weinig jonge aanwas in het dorp.  

2. Multifunctioneel centrum met stiltecentrum/samenwerking met Osse 
Steenfabriek in Losser/Kerkgebouw moet blijven/gemeenschapshuis voor 

alle verenigingen/concerten, congressen, toneel/herinvulling zonder 
bemoeienis Utrecht. 

3. Pastoraal steunpunt/rouw- en trouwdiensten i.c.m. andere activiteiten/ 

behouden voor hoogtijdagen. 
4. M25/koren/uitvaartgroep/WoCo-groep/andere activiteiten. 

5. Verjonging in het parochiebestuur/Carrousel-samenwerking/volhouden 
doordeweekse vieringen/samen koken-eten-ontmoeten/dichterbij de 

mensen blijven/religieus steunpunt behouden.  

 
Deze benoemde punten (en anderen die hier niet benoemd zijn maar wel gemeld 

zijn) zijn meegenomen en worden door het bestuur en pastoraal team besproken. 
Zowel bestuur als pastoraal team was aangenaam verrast door de hoge opkomst 

en de prettige, constructieve sfeer waarin deze avond gehouden werd. 
Ondertussen is de informatieavond in Bentelo ook geweest (14-02) en met het 

uitkomen van deze BBB is Delden ook achter de rug (25-02). In maart komen 

Hengevelde, Sint Isidorushoeve en Goor aan bod. Daarna gaat team en bestuur 
met elkaar verder kijken welke stappen er gezet moeten worden en of de richting 

waarin het bestuur denkt ook doorgaat of dat men door inzichten van de 
parochianen toch een andere richting opgaat. Het bestuur en het pastorale team 

is Beckum, het Wapen en Beckum en de Locatieraad Beckum dankbaar voor deze 

vruchtbare avond. Wordt vervolgd! 
Bernadette Morskieft 

 
Dankbetuiging 
Graag wil ik een ieder bedanken voor het blijken van medeleven na het overlijden 

van mijn man Marinus. Dank voor de vele kaarten, de mooie woorden in BBB en 
het bloemstuk wat ik mocht ontvangen namens het voetbalbestuur. Dit heeft ons 

erg goed gedaan.  

Rosa Wolters 
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NABESCHOUWING 100 jaar School- en Volksfeesten, 
Zomerfeesten, Pinksterfeesten, Midwinterfeesten  
 

De receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van de School- en Volksfeesten, 

later Zomerfeesten en Pinksterfeesten geheten, werden vorige maand passend 

gevierd in Beckum. Met een receptie bij Het Wapen van Beckum, waar het 
allemaal begonnen was. Enkele honderden genodigden - van plaatselijke 

verenigingen en alle nog in leven zijnde oud-bestuursleden – woonden de 
stijlvolle receptie bij. Ook het gedenkwaardige Heineken Zomerfeest 

bestuursteam van jaren ’60 was vrijwel voltallig aanwezig. 
 

Op een groot scherm ontrolde zich de historie met passende beelden over hoe 

het allemaal vroeger was. Nostalgie van de bovenste plank, geestig van 
commentaar voorzien door voorzitter Ben ter Avest. Over eerder vermaak zoals 

ongezadeld paardenrennen, draaimolen ‘aangedreven’ door paarden, 
schijfschieten, nostalgisch kindervermaak, motor- en autocrossen, fierljeppen, 

zeskamp, touwtrekken, playbackshow en Idool’n en andere feestactiviteiten. De 

pastoor had vroeger nog een vinger in de pap voor wat betreft toestemming voor 
de feesten. Getuige de legendarisch uitspraak van pastoor Osse; aj’t doot veenk 

wa good mar aj’t nig doot veenk nog better. En de hygiëne op de feestlocatie was 
illustratief; nog geen toiletten maar een simpel huuske! Enkele keren was dat 

weekend ’t huuske vol en moest Metiens Boenders dat huuske leegmaken… 
Een keur van artiesten en muziekbands passeerden in al die jaren de revue; van 

Sang und Klang tot Imca Marina, Anita Meijer, Long Tall Ernie and the Shakers, 

Vitesse, Normaal, BZN, Golden Earring, de Dijk, Anouk, Ilse deLange, Within 
Temptation, Direct, Jan Smit, Fragment, Nick en Simon, Guus Meeuwis etc. etc. 

 
Burgemeester Sander Schelberg overhandigt de Erepenning van de gemeente Hengelo aan voorzitter 
Ben ter Avest (foto: Sander Lagewaard) 

Door de steeds strenger wordende regels inzake veiligheid, milieu en belastingen 
en toenemende concurrentie in de regio met diverse vormen van feesten wordt 

het de laatste jaren steeds moeilijker om een dorpsfeest te organiseren. Ook in 
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Beckum, waar meer de nadruk wordt gelegd op kleinschaligheid en gezelligheid. 

Het bestuur is er trots op, dat ondanks die complicaties en hoge kosten, 
telkenjare steeds veel vrijwilligers opstaan om de Pinksterfeesten te doen slagen! 

Die constatering wordt onderschreven door burgemeester Schelberg. Hij geeft het 

jubilerende Zomerfeestbestuur een dikke pluim en heeft groot respect voor hun 
geweldige inzet al die 100 jaar. Dat onderstreept hij met de uitreiking van de 

zilveren legpenning van Hengelo aan voorzitter Ter Avest. Een waardering die 
feitelijk voor de hele Beckumer gemeenschap is. 
 

Na de receptie was in de Beunderzaal gaandeweg vol bezet met feestvierders bij 

het Midwinterfeest. Waar in de Twickelzaal Cartoon met gezellige stemmige 

akoestische muziek speelde, groeide de stemming in de Beunderzaal gaandeweg 
tot een hoogtepunt. De PPM Band maakte haar faam waar met een serie 

geweldige aanstekelijke concerten. Afgewisseld door DJ Bart Eshuis. Het 
opgezweepte publiek was enthousiast en genoot tot ver in de kleine uurtjes. 

Getuige de vele positieve reacties nadien kon men derhalve spreken van een zeer 

geslaagd evenement. 
                                                                                                       Jan Ottink  
 

PRINS PASCAL GEÏNSTALLEERD 

WAT GUNG T’R OF BIE DE HÖWHOEVE 

 
 

Het was een best spektakel daar bij de HöwHoeve, links gelegen aan de Ter 
Avestweg. De Beckumer Ossens delegatie was er neergestreken om prins Pascal 

1e te installeren middels het plaatsen van het Ossenbord langs de weg. De naaste 
familie, noabers en betrokken TVO mensen (jeugdbestuur en TVO5 spelers) 

waren hierbij ook uitgenodigd. (En net op het moment van het plaatsen van het 
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bord werden de feestvierders verrast door een fikse hagelbui, maar dat mocht 

hem de pret niet drukken…). 
 

’s Morgens genoten de Beckumer Ossens eerst van een gezamenlijk ontbijt bij 

residentie café Halfweg. ‘Het was prima in orde!’ Vervolgens werd een 
vleespakket bezorgd bij Robert Vossebeld, winnaar van het naamraden van de 

nieuwe prins! Later ’s middags dus naar de HöwHoeve, waar in de verwarmde 
tent alle rituelen plaatsvonden met zo’n 75 genodigden. Doonders gezelligheid 

doar! 
Aankleden/optuigen nieuwe prins, onderschei-
dingen voor de naaste familieleden en 

kameradengroep van prins Pascal 1e en een 
korte spontane speech van een zekere H. 

Harry… Opperstalmeester Mike praatte alles 

vlot aan elkaar en de net uit Zwitserland 
teruggekeerde Gijs zorgde voor passende 

(feest)muziek. Enkele polonaises door de tent 
gingen deels door binnengestroomd water. 

Het werd dus plaatselijk klünen, maar dat 

mocht hem de pret totaal niet drukken… Ook 
het meezingen door jeugdig talent Elke werd 

met applaus begroet evenals de halsbrekende 
rekoefeningen à la Epke Zonderland door 

sommige waaghalzen. 
Het (tijdelijk verdwenen!) Ossenbord bij prins Pascal 

                                                                                                        Jan Ottink 

 

 

Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

 

In deze BBB Letteke aan het woord. Onder het genot van een glas 

overheerlijke ranja hebben wij gezellig gekletst. Letteke staat op de 
foto op haar favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.  
 

Stel je eens voor 
Letteke van Oudheusden– 9 jaar – groep 6. 25 mei word ik 10! 
 

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school? 
Ik ga meestal lopend naar school. Ik hoef niet zo heel ver. Ik woon in de 

nieuwbouw. Ik loop meestal door het crossbos. Dat is de veiligste route. 
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Wat is je favoriete vak op school en waarom?  
Gym, omdat je dan niet in de school zit. Je kunt lekker bewegen. De leukste 

onderdelen vind ik 10-tellen in de Rimboe en ook Apenkooi. 
 

Doe je aan sport?  
Ja aan twee nog wel. Judo en handbal. Mijn favoriet is judo omdat je dan niet in 
een team speelt. En ik kan anderen omver werpen. Bij handbal krijg ik ook niet zo 

vaak de bal. Wij verdedigen man-man. Wij onthouden dit door de kleur schoenen. 
 

Zou je wel een andere sport willen doen? 
Jawel…. free runnen en karten. Ik moet daar dan eerst een keer les in hebben. 
Dan zou ik wel weten hoe het moet. 

 
Wat zijn je favoriete hobby’s? 
Knuffelen met de dieren. Filmpjes kijken op YouTube en spelletjes doen. 

Buitenspelen en voetje van de vloer doen.  
 

Minder snoep en meer fruit is gezond voor kinderen, wat vind jij?  
Dat is wel waar! Ik vind snoep wel lekker, toch is en blijft fruit gezonder. In 1 

dropje zit 1 suikerklontje. Weet je dat er in 1 glas cola wel 7 suikerklontjes zitten? 
 

Jullie hebben 4 dieren in huis.  
Een hond (Luna), twee cavia’s (Max en Mika, deze naam heb ik zelf verzonnen) 
en we hebben ook nog een konijn (Eevee, dit is een Pokémon naam). De dieren 

wonen binnen. Dan heb ik ook nog twee paarden (Gipsy en Bibi) en die wonen bij 
stal Scholten. En zijn van mama. Ik rij ook weleens op Gipsy. Die is al wel 19 jaar 

oud. Bibi is 3 jaar oud.  
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Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen 
wonen?  
Nou nee niet echt wij wonen in de nieuwbouw. Ik hoef niet dichterbij school te 

wonen hoor. 

 
Hoe gaat het met jouw broer, in welke groep zit hij? 
Het gaat goed met Jelle, hij zit in groep 7. Ik heb weleens ruzie met Jelle. Ik zou 
ook zeker niet zonder hem kunnen. Hij is best wel lief en heel slim. 

 

Wat doe je het liefst met het gezin samen?  
Het liefst wat ik graag doe is een spelletje spelen of een wandeling maken. Welk 
spel? Agricola. Skip Bo en Uno. Wij wandelen samen met Luna langs school en in 
de bossen. Geocachen doen wij ook. Ik heb er bij school in de buurt al een 

gevonden.  
Dank je wel Letteke voor dit leuke gesprek.  

 
 

...Opdat we niet vergeten... 
Samen even stilstaan, samen even herdenken… 

 

Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 18 april 2019 de jaarlijkse herdenking 
van de slachtoffers van oorlogen en geweld bij te wonen. 
Deze wordt gehouden bij het herdenkingsmonument van de 
Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum. We vertrekken 
om 19.00 uur, samen met de kinderen van groep 8 van 
basisschool “De Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij de school. 
U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks 
naar het monument op de begraafplaats gaan. Als u wilt mag 
u een rode roos (zonder verpakking) meebrengen en deze 
plaatsen bij het monument. 
Na afloop drinken we bij de school een kop koffie. Ook hier 
bent u van harte uitgenodigd. 
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten. 

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking 

 

TVO Compostactie 
De jaarlijkse TVO Compostactie van de Omni Jeugd is op zaterdag 9 maart. Vanaf 

9.00 uur komen de jeugdleden bij u aan de deur. 
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Nostalgie 
Nostalgie Beckum verzamelt prachtige historische foto’s over Beckum, zoals 

deze van Smids Jos. De vader van Jo Ezendam was begonnen met een fietswinkel 
annex hoefsmederij. Later verkocht Jo zelf ook bruin- en witgoed artikelen en 

runde zelfs een benzine-pompstation. Op de foto zus Truus van Jo op de 

brommer voor de winkel.  

 
 

Zijlijn…. Verdriet 
Volgens mij bestaan er meerdere soorten verdriet. Je kunt het niet meten. Zoals 
meerdere van u wel weten, is onze zus Els gestorven. Ze woonde al jaren in 

"Bruggebos" en was daar niet gelukkig. Als je vroeg: “Wat wil je dan wel?”, was 
steevast het antwoord: “Op mezelf wonen”. Dat ging nu eenmaal niet meer. Daar 

kwam bij dat ze de laatste tijd niet meer kon lopen en in een rolstoel gereden 

moest worden. Ook in haar hoofd zat het niet goed. Op de laatste avond van 
haar leven werd ze door de leiding naar het rookhol gebracht om daar een 

sigaretje te roken. Toen ze daar weer opgehaald werd, vroeg ze aan de 
begeleidster haar op bed te leggen. Ze voelde zich niet goed. De laatste zag wel 

dat het niet goed was en heeft gelijk de dokter en onze Paulien gebeld, zij is al 
jaren het eerste aanspreekpunt. Iedereen was te laat, Els kreeg een acute 

hartstilstand en is daaraan overleden. Ze is 68 jaar geworden. Je wordt gebeld op 

zondagavond en bent verdrietig omdat je zus er niet meer is. Meer verdrietig ben 
je omdat ze niet gelukkig was en wij machteloos moesten toekijken. Ze had al 

meerdere keren aangegeven dat het leven voor haar niet meer hoefde. Ik ben 
ervan overtuigd dat Els, waar ze nu ook is, gelukkiger is dan in haar leven.  

Rie Menkehorst 
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Twintig Voorzetten op                        Elin Nales 
 

Zo, dan gaan we in deze rubriek met die speurtocht naar meer 
bekendheid van een al dan niet betrokken Beckumer of anderszins 

bekende persoon in de regio richting Ganzebosdijk… Waar het 
landschap de laatste 3-4 jaar danig op de schop is gegaan met die 

onderzoeken en (proef)boringen naar zout. 

 
Maar stop, dan haalt de realiteit 

deze omschrijving in. Want de 
beoogde kandidaat voor deze 

rubriek is tijdelijk verhuisd naar 

een huis aan de 
Beckumerschoolweg, om straks 

met haar ouders een nieuw te 
bouwen huis in de Wildbaan te 

betrekken! Zo, dan weet u dat ook 
weer. 

Zij was in haar begin-tienerjaren 

een veelbelovend schaatstalent. Zij 
blonk uit bij regionale wedstrijden 

en leek op weg naar een nationale 
jeugdselectie. Maar de 

opofferingen die topschaatsen nu 

eenmaal vragen, kon ze na een 
tijdje niet opbrengen.  

 
                                                      Elin in vol ornaat bij het leger! 
Ook al omdat studie veel tijd vroeg, zat de kans om opvolgster van Irene Wüst te 
worden, er niet in. Ze was al vroeg  ‘achter ’t schap’ actief bij café Halfweg. 

Overal waar iets te doen is op cultureel gebied in Beckum is ze van de partij. En 

sinds een jaar ook bestuurslid bij de Stichting Zomerfeesten Beckum. Op 
sportgebied is ze een gewaardeerde kracht bij TVO handbal en ze speelt in het 

dames 2 team. Trouwens, bij de onlangs gelopen Lus van Beckum medio 
september liep ze soepeltjes de 15 kilometer uit. Niks mis met de conditie dus. 

Het is nu tijd om de TWINTIG VOORZETTEN te lanceren op de actieve 
Beckumse ELIN NALES!! 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Ik ben 24 jaar en ons gezin bestaat uit 5 personen. Momenteel ben ik werkzaam 

bij defensie in de geneeskundige dienst. Mijn hobby’s zijn sporten, stappen, 

winkelen en een terrasje pakken. 
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De sportcarrière: 
Jarenlang heb ik op nationaal niveau geschaatst, waar ik uiteindelijk mee gestopt 
ben. Daarna ben ik begonnen met handballen en dat doe ik nog steeds met veel 

plezier. Afgelopen jaar heb ik mijn (sportieve) bijdrage geleverd voor KiKa 

middels het inzamelen van geld en het fietsen van een fietstocht door Italië. 
 

Het hoogtepunt: 
De finish halen van Giro di KiKa. 

 

Hoe kijk je terug op die aanvankelijk veelbelovende schaatscarrière? Wat waren 
de toptijden op de 500 en 1500 meter? 

Het was een prachtige periode, waarin ik veel over mezelf heb geleerd. Mijn 
snelste 500m ging in 43:58 seconde en mijn snelste 1500m ging in 2:14:37 

seconde. 
 

Je handbalt bij dames 2 bij TVO. Hoe draait het team in de competitie en wat is 
je positie? 
Mijn positie is in de linker/rechter hoek en wanneer er te korten zijn sta ik ook in 

de opbouw. We bevinden is nu in de middenmoot. 
 

En gaan de dames 1 zich handhaven in de hoofdklasse? 

Dat is een goede vraag... Ik hoop dat ze stand kunnen houden! 
 

Heb je bij de Muiterweek nog een bestuursfunctie en zijn er grote plannen voor 
de feestweek dit jaar? 

Ik zit niet bij de Muiterweek, dus ik kan er niet veel over zeggen. Ik ben altijd wel 
aanwezig! 

 

Voor de Pinksterfeesten; welke muziektopper(s) zou je naar Beckum halen indien 
financieel mogelijk? Jannes, Guus Meeuwis, Racoon, Dana Winner, Bökkers, 
Krezip, PPM band, of……. 
Dan sowieso Guus Meeuwis en de PPM band. 

 

Als de nieuwbouwplannen in Beckum doorgaan, heb je dan de intentie om hier te 
blijven wonen?  
Indien er wat starterswoningen komen dan zeker! 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Wakker worden, toiletteren, radio aanzetten, ontbijt maken en opeten, krant 

lezen en daarna de hond uitlaten. 
 

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen? 
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Ik volg de ontwikkelingen op politiek gebied wel, maar verdiep me er niet zo in 

dat ik ergernissen kan benoemen. 
Geef mij na een dag werken maar een lekker pilsje, glaasje droge witte wijn of….. 
In de winter een lekker glaasje wijn en in de zomer een koud biertje. 

 
Wat heeft jouw voorkeur; uitgaan van 11 tot 3 uur of (nieuwe poging!) van 20 tot 
1 uur? 
Van 20:00 tot 01:00, mooi op tijd naar bed! 

 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor …….(ik zou het niet weten). En ik heb echt 

een hekel aan mensen die zeuren. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want de 
jeugd is meer voor social media: 
Eens, maar ik blader er altijd even doorheen. Tijd om een online versie van BBB 
te maken. (BBB staat iedere maand op Facebook , red). 

 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Dan ga ik voor een lekker stamppotje!  
 

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo Maassen 

Hij staat er niet tussen maar ik ga voor de humor van Pippi Langkous. Hier kijk ik 
nog steeds naar. 

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

Pfoeh, ik wil nog zoveel van de wereld zien.. 
 

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

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Op naar de carnaval! Alaaaaaaf. 

 
De Zonnebloem neemt afscheid van vrijwilligers en 
huldigt jubilaris 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze voorzitster Sonja afscheid genomen 
van Dinie Vossebeld. Zij heeft zich 32 jaar ingezet als vrijwilligster voor de 

Zonnebloem. Als blijk van waardering ontving Dinie het waarderingsbeeldje. Ook 
Ria Assink heeft na 4 jaar besloten om te stoppen als vrijwilligster. Mirjam 

Kleinsman werd gehuldigd omdat ze al 10 jaar als vrijwilligster actief is, zij 
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ontving hiervoor het Zonnebloem speldje. Mariet Eijsink nam afscheid als 

bestuurslid bezoekwerk en gaat verder als algemeen vrijwilligster. 
 

 
(V.l.n.r. Sonja, Mariet, Mirjam, Ria en Dinie) 

 

De Zonnebloem Beckum doet mee aan de Rabobank Hengelo 
Clubkas campagne! Breng uw stem uit op de Zonnebloem afd. 

Beckum zodat wij voor onze gasten leuke activiteiten kunnen 

organiseren. De stemperiode loopt van 19 maart tot en met 7 april 
a.s. U krijgt persoonlijk bericht van de Rabobank. Laat uw stem niet 

onbenut! 
 

Zonnebloem boottocht regio 
Zonnehof 
Op woensdag 8 mei 2019 gaan we weer (met de regio 
Zonnehof) een dag met de boot. We gaan, net als 
voorgaande jaren met een boot waar we heerlijk warm 
binnen zitten en eventueel bij goed weer ook boven 
op het dek kunnen vertoeven. Daar kunnen we met de 
lift naar boven indien de trap niet lukt. Vertrek 
ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00 uur zijn we weer 
terug in de Haven van Goor. Op de boot wordt voor 

koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi dagje uit! 
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar. 
Opgave voor 8 april bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters van 
de afdeling Zonnebloem Beckum. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/901/XCSr0o.jpg&imgrefurl=http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?t=7384&start=260&docid=fVKIboeKzPG_RM&tbnid=_uGhaSAlyju0lM:&vet=1&w=1002&h=768&bih=513&biw=1103&q=Nirvana rederij Celjo&ved=0ahUKEwj78ua3lv7RAhUhKMAKHdqCCPkQMwgrKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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CARNAVALS 
PARTY! 
Dit jaar maken we voor de 

CARNAVALSPARTY op vrijdag 1 

maart een uitstapje naar ’t 
Proggiehoes. Dit omdat onze geliefde Residentie Café Halfweg vorig jaar uit z’n 

voegen knapte tijdens de Carnavalsparty. Vier allemaal mee met Prins Pascal en 
zijn gevolg, aanvang 20:41 uur en gratis entree! 

Meer Carnaval vieren? Het hele Carnavalsweekend zijn we “on tour” en kun je 
mee! Meer informatie in onze Residentie Café Halfweg + Facebook C.V. 

Beckummer Ossens!  
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Aanmelden leerlingen peuterspeelschool en 
basisschool De Bleek 
Kent u of heeft u zelf in huis een peuter van 2,5 jaar? Dat is leuk. Uw jonge spruit 

mag naar de peuterspeelschool. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Petra Kok via de mail p.kok@kbhz.nl of gewoon bellen 06-43585848. Petra kan u 

dan het een en ander vertellen over de peuterspeelschool van De Bleek. Ook kunt 

u contact opnemen met Spring Peuterspeelscholen in Hengelo. Of kom gewoon 
een keer langs op de maandag- of woensdagochtend. Dan zijn de jongsten 

namelijk bij ons in school. Hartstikke leuk om te zien.  
Hebt u of kent u een kind die 4 jaar wordt in dit schooljaar of volgend schooljaar 

en graag bij Basisschool De Bleek zou willen starten? Dat snappen wij! Neemt u 

snel contact op met Petra Kok. Graag leidt Petra u rond door school en houden 
wij een gesprek waarin de werkwijze binnen De Bleek wordt toegelicht. 

 

Werken bij  

 
Ben jij een echte aanpakker? Hou je er van om in een team te werken,  

maar kun je ook goed zelfstandig aan de slag? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Topper in de afwas 
(met name in de avonduren en in het weekend) 
Stuur een mailtje met je cv en motivatie naar 

info@wapenvanbeckum.nl of bel 074-3676565 

 
Oud ijzer actie 

Op zaterdag 23 maart vindt de jaarlijkse oud ijzer 

actie weer plaats van de Dartclub Anti-Roos. Op 
het Ossenveeld staan de containers waar u het 

oude ijzer in kunt leveren. 
Wij halen het ook bij u op. U kunt dan contact 

opnemen met Peter Koster (06-27428602). De 

deel van de opbrengst gaat ook dit jaar weer naar 
een of twee goede doelen binnen Beckum. Mocht 

u een goed doel weten, dan kunt u ons dat vast 
laten weten. 

Dartclub Anti-Roos Beckum 

mailto:p.kok@kbhz.nl
mailto:info@wapenvanbeckum.nl
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LUK AKKEFIETJES 
BaaderHarrie hef’t verdrett’n, dat heffe. Noe was den keal toch al ne mieze 

petrette, den d’r op los timmer’n as’t um efkes nig akkedear’n. Kiek en dat op los 
timmer’n mogge wa in de kickboks arena’s mer nig in de Johan Cruijff arena bie 

zo’n weeld muziekfestival. Aj vergriept wat ik vedoelle… 
Want doar heffe ’n pa joar leene met zien helligen kop een of aand’re bobo kats 
’n kop groeweluk in meka sloane, dat heffe. Hee hef wa ne tied op water en 

stoete vaste zet’n, merre gung wear kickboks’n. Kiek, en zonne buldog kan’t 
alleen ma volhool’n as hee van dat frömde grij gebroekt. Langer volhool’n, ‘n 

motor langer an de praot hool’n, knoping heet dat gleuf ik.. ik har’t aait a wa 
dach, noe blik den BaaderHarrie fleenk gebroekt te heb’n. hee leut zich volspuit’n 

met den glenboereton en testoerimon ( zo het dat gleuk)… As wie vrogger an’t 

beunen waar’n met de sport en kats achter’n oam kwaam’, kree’w ok gin düstere 
oppep middeltjes. Wie nam ne slok keanemelk, drei’n nog snel eam ne zwoar’n 

sjek en hoos’n oons leug. Dan wa’w d’r kloar veur… ach ja dat was vrogger… 
Kiek, ik wol wal is zeen, wat BaaderHarrie kloar maak’n asse dat dijer van 

Kol’nschup’n Boris teengkwaamp. Zonne iezervretter van zowat 2½ meter laank 

en 1 meter breed, den joarnlaank in’t venne törf heffe stok’n. Doar döt ok ’t 
geruch de roonde, dat Boris de weelde bolle van Weulnsleppers-Wilm, den toch 

nor de slach mos, met één haand bie de strot heffe pakt, daal heffe smet’n en 
met ’n groot broodmes ’n kop d’r of hef sneene. Kiek as Boris met dee spier’n as 

stoaldreure teeng den BaaderHarrie gung kickboks’n gaf hee den Harrie met 
ziene vetkisjes bin’ de minute zonne hengst in zien gestrit, dat ‘klokk’nspel nor’n 

hals henschoot en dan was BaaderHarrie ineens BaaderAnnie won’n… 
 

Kiek, noe hew’t oawer sport’n, mer ik wil oe wa ealuk beken’n, da’k vrooger zélf 

zowat nooit an sport hebbe doane. Joa,’n betje vroessel en stoot’n teeng’n bal an. 
Doarbie; ik wön’n bes kothool’n deur’n ool’n. Assik noa ’t poolder an de schuppe 

efkes achter de looze teeng’n bin- en boet’nbal an plear’n met miene kloompe, 
kwaamp ’n ool’n met opgestrekk’n zeil um’n hook hen stoem’n. ‘Oh lo, vlot wear 

an’t wark, jeunken. Met dat plear’n köj de kos toch nig verdeen’. Tja, en doar 

harre ok nog geliek an, dat harre… 
HekselmesienHarry 

 

Ait Vedan erft Tante Bella’s Beautysalon 
Wat doen de gebroeders Duursma met de erfenis, een beautysalon, van hun overleden 
tante?  
Daarop geeft toneelvereniging Ait Vedan een antwoord tijdens haar uitvoeringen op 
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019. Zij spelen dit jaar het stuk ‘Tante Bella’s 

Beautysalon’ van Henk Roede. De klucht, bestaande uit drie bedrijven, heeft alles in zich 
om garant te staan voor een gezellige en humoristische avond. 
 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 2, 2019 

pagina 20 

U kunt het stuk zien in de tot theaterzaal omgebouwde sportzaal van Gemeenschapshuis ‘t 
Meuken te St. Isidorushoeve. Kaarten kunt u online bestellen via www.ait-vedan.nl of 

telefonisch vanaf maandag 11 februari, dagelijks na 13:00 uur, bij: Fam. Temmink tel. 
074-3575460. De entreeprijs is € 10. Dit is inclusief 1 kop koffie of thee voorafgaand aan 
de voorstelling. Voor de mensen van 12 t/m 17 jaar geldt voor de donderdagavond een 
tarief van € 5 (alleen telefonisch). De prijzen zijn exclusief online reserveringskosten. Op 
de avond van de opvoering zijn de kaarten vanaf 19:00 uur af te halen in de kantine van ’t 
Meuken, Beckummerweg 11, St. Isidorushoeve. De zaal opent om 19:30 uur en aanvang 
voorstelling is 20:00 uur.  

 
23 maart Landelijke opschoondag De Bleek doet mee 
 

Zaterdagmiddag 23 maart van 14.00-16.00 uur gaat basisschool De Bleek weer 
prikken om al het zwerfvuil dat rondom school en in Beckum ligt op te ruimen. Al 

een flink aantal jaren doen wij mee omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen 

en volwassenen zich bekommeren om hun omgeving waar zij in wonen en naar 
school gaan. Ieder jaar weer is iedereen verbaasd wat er opgehaald wordt aan 

zwerfafval. Dit jaar draagt ook de Mac Donalds haar steentje bij. Zij helpen ook 
mee vanuit hun eigen plek en zorgen voor een heerlijke versnapering aan het 

eind van de middag. Geeft u zich op 
(ook opa's, oma's, buren zijn van 

harte welkom). Iedereen die er voor 

wil zorgen dat er in en om Beckum 
een schone leefomgeving is, is van 

harte welkom om 2 uurtjes mee te 
prikken en rapen. En wij blijven het 

zeggen: vele handen maken licht 

werk. Tot 23 maart 2019. 

 
TVO1 HANDBALDAMES 

HET GAAT NOG GOED KOMEN TOCH? 
 

TVO1 dames1 handbal leek eind vorig jaar een veilige middenmoot-

positie stevig in handen te hebben. 
Maar na verlies tegen Pacelli, Wesepe en Bentelo2 gleed TVO naar de onderste 

regionen.  Wegens wegvallen van belangrijke spelers door oa. blessures was de 

spoeling dun geworden. Na de partij tegen ESCA dacht de formatie tegen OBW 
na een prima eerste fase voor een ommekeer te kunnen zorgen. Na de 12-11 

ruststand was TVO bij 18-18  best kansrijk. Maar OBW sloeg met snelle treffers 
weer een gaatje en TVO, met enkele verdienstelijk spelende junioren, moest de 

partij weer laten glippen in de slotfase, 25-31 eindstand. 
 

http://www.ait-vedan.nl/
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Britt Veldhuis licht de actuele situatie (per 15 februari) toe… 
 

Nicole Wielens gaat ons inderdaad verlaten en gaat aan de slag bij Hacol '90 DS1 

in Oldenzaal. Op dit moment is er nog geen opvolger voor Nicole, maar er zijn 

wel gesprekken geweest met nieuwe kandidaten. 
Ook staan wij nu laatste in de ranglijst, want dit is even niet ons seizoen. Er zijn 

veel blessures en het team is nooit compleet op de training. Dit resulteert in dat 
wij niet fit genoeg aan de wedstrijd kunnen starten en ook geen wissels hebben 

die dit kunnen oppakken. Het niveauverschil onderling is te groot. Gelukkig is 

onze positie nog niet zo slecht dat we niet uit de gevarenzone kunnen kruipen. 
Alle teams staan dicht bij elkaar, want tussen plek 7 t/m 12 zitten maar 4 punten 

verschil in. Er is dus nog van alles mogelijk.  
Vanuit DS2 kunnen wij bijna geen beroep doen, omdat zij ook met een tekort aan 

speelsters zitten. Verder hebben wij geen A en B jeugd die ons gat kunnen 
dichten in DS1. Wel zijn we heel erg dankbaar dat Pien Rupert en Linde Assink (c-

speelsters) ons vaak uit brand willen helpen.                                  Britt Veldhuis 
Actueel; TVO won 17 februari met 17-20 bij Overwetering en er gloort weer hoop 
op handhaving!!                                                                            BBB 
redactie                                               
 

Slingerbeurs 
Verenigingen van Beckum en Oele opgelet! De Slinger Hengelo houdt op 

vrijdag 8 maart a.s. haar 11e Slingerbeurs. 
 

De Slingerbeurs is bedoeld voor bedrijven die in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) graag iets willen doen voor maatschappelijke 
organisaties gevestigd in de gemeente Hengelo. Door middel van matches die 

gemaakt worden op de beursvloer worden bedrijven en maatschappelijke 
organisaties met elkaar verbonden met de bedoeling elkaar sterker te maken. 

Beckum en Oele behoren ook tot de gemeente Hengelo en daarom zijn 

maatschappelijke organisaties, verengingen en bedrijven van harte welkom op de 
Slingerbeurs. De beurs vindt plaats op vrijdagmiddag 8 maart in het ROC van 

Twente in Hengelo. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website 
www.deslingerhengelo.nl. Daar kunt u zich inschrijven en daar wordt de bedoeling 
van de beurs nog eens uitgelegd. 

 

Vanaf 14:00 uur wordt u ontvangen en na afloop is er nog een netwerkborrel. U 
kunt ook contact met mij opnemen, ik ben gaarne bereid e.e.a. nader uit te 

leggen. 
Met vriendelijke groeten,  

Fred Stokkers, accountmanager van De Slinger Hengelo, 
email: maatschappelijk@deslingerhengelo.nl 

 

https://www.deslingerhengelo.nl/
mailto:maatschappelijk@deslingerhengelo.nl
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jachtseizoen geopend! 
Op vrijdag 15 februari werd 

het Jachtseizoen in Beckum 
geopend! Een spannend spel 

met vluchters en hunters die 

in groepen door de straten 
van Beckum slopen. De 

vluchters hadden als doel 
binnen het uur de eindlocatie 

te bereiken en de hunters 
moesten de vluchters pakken. 

Een groot succes waarbij veel 

fanatieke deelnemers na de 
tijd moe maar voldaan aan 

hun drankje begonnen in het 
Proggiehoes! Het was een 

druk bezochte avond, 

iedereen bedankt voor de 
komst en gezelligheid! 

                       Fleur 
 

Eieren bakken tijdens activiteit TVO-jeugd 
 

1 februari was het dan zover en werd de uitgestelde activiteit die eigenlijk plaats 

had moeten vinden in oktober uitgevoerd. 
De jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8 hadden een speur/smokkeltocht. 

Ze werden in groepjes 

verdeeld en moesten in het 
donker en route lopen in het 

Alternasbos/Kemerinksweg. 
Hierbij moesten de kinderen 

oppassen voor de douane, zij 

stonden verstopt in het bos, 
reedt rond op een 

crossmotor of tractor en een 
paar van de douanes waren 

op de fiets.  

Als de kinderen betrapt 
werden, werd dit door 

geappt aan de organisatie en 
kwamen er minpunten.   

Ook moesten de kinderen 
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ervoor zorgen dat ze met een opgeblazen ballon, die ze kregen voordat ze 

vertrokken en spaghetti stokjes bij de finish aankomen. 
Bij een aantal bewoners van Beckum werden deze avond eieren gebakken, dit 

was namelijk een eindopdracht voor alle groepen, ze kregen twee rauwe eieren 

mee en deze moesten gebakken worden. 
Ze moesten een groepsfoto maken met de twee gebakken eieren bij op de foto, 

dit is dan ook bij alle groepen gelukt, super gedaan!!(Zie foto’s) 
Begeleiders en douane, wederom bedankt voor jullie hulp.  
 

Tot de volgende activiteit, Groeten de activiteitengroep TVO – jeugd.  
 

 
Wist u datjes…. 
De TVO JO 19 ploeg deed voor rust tegen Victoria niet aan klantenbinding, 0-1 
achterdstand. Na de thee wel meer bezieling, maar het bleef een schijnbaar 

onwennig spelend TVO. Door goals van Jelle en Colin werd wel met 2-1 
gewonnen.  TVO1 kon ook weer aan de bak, Rekken kwam op bezoek. De 

hekkensluiter was op het drassige veld de mindere, Aaron scoorde 1-0, Rekken 

zowaar meteen daarop 1-1. Vervolgens werd het TVO overwicht door het missen 
van scherpte voorin niet in doelpunten uitgedrukt. Invaller Colin was tenslotte 

matchwinner met een rake kopbal, 2-1.  
TVO JO 17 deed tegen Saasveldia voor rust aan klantenbinding.  Met flonkerend 

combinatiespel werden de bezoekers weggespeeld, 5-0 ruststand. Arthur, 2x Ties 

en 2x Pim scoorden. Het vervolg was stroever, Saasveldia kon zlefs de eer 
redden, eindstand 6-1 en een conclusie; er komen weer een aantal beste talenten 

aan!!  
TVO4 ontving PW3 en wees de Enschedeërs met 5-0 duidelijk terug, TVO3 

daarentegen moest passen tegen DSVD3.  
Na een doelpuntrijke 1e helft waren de gasten bij uitvallen slagvaardiger en had 

vooral de Beckumer goalie pech bij uitverdedigen, wat 2 a 3 goals tot gevolg had, 

2-5 ruststand en 4-7 eindstand. TVO45+ kwam in de slotfase net tekort voor een 
punt bij BSC/Unisson, het werd 4-3. TVO2 kwam puntloos terug van Eibergen2, 

de cijfers 4-0 waren een duidelijk indicatie. Alhoewel er in deze partij ook kansen 
voor TVO waren, maar onfortuin hun deel was.  

TVO1 had niet veel moeite met Rietmolen. Na de 1-0 door Cyriel scoorde Jorn G. 

na de thee 2-0. Een regelmatige zege heet zoiets zonder flonkerend spel, TVO1 
blijft in het spoor vd koplopers netjes 3e… 

TVO1 handbal begroette weer eens een zege. Overwetering werd na lang 
evenwicht in de score met 17-20 verslagen. TVO toonde karakter in de latere fase 

en houdt met de kostbare zege hoop op handhaving. 
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BECKUM in het nieuws 
 

Tja het was me wat in januari. Anny Rouwenhorst haalde pontificaal de 
pers. Haar rijbewijs werd ondanks het correct handelen van haar niet tijdig 

verlengd. Het CBR had nadrukkelijk gefaald en haar onvermogen getoond. Door 
(zelfs) landelijk pers te halen en massale reacties van het publiek draaide het CBR 

ineens een tandje sneller (en vriendelijker!). Kortom, door het adequate handelen 

van Anny Rouwenhorst kreeg zij (en anderen!) alsnog snel een nieuw rijbewijs!!! 
Mooi dus. 

 
Heel toevallig had de BBB redactie drie weken geleden een vriendelijk verzoek 

gericht aan de eigenaar van Beckum Palace. Wanneer wordt het aanzien 

rondom King’s Wok nu eens verbeterd, cq. de rotzooi opgeruimd? We kregen 
snel een reactie van de eigenaar. Hij erkende de vervelende situatie wel, maar 

was voor een oplossing, lees verbetering van het aanzien bij die locatie mede 
afhankelijk van de medewerking van een compagnon. En laat nou net een dag 

later een bruiloft bij Beckum Palace uit de hand lopen. Dwz. een ruzie ter plaatse 
waarbij zelfs geschoten werd. Dat werd dan weer pontificaal in de pers 

uitgemeten. Tja, zo gaat dat. Laat onverlet, dat een opschoningsoperatie bij de 

bedoelde locatie wel een keer nodig is… 
 

‘Minder verkeer door Beckum’, kopte de krant Tubantia 7 februari in een 
bescheiden artikel. Na de aanleg, lees voltooiing van de N18 hebben 

medewerkers van de provincie Overijssel metingen verricht. De conclusies zijn 

hoopgevend; de cijfers geven de verwachte daling van de verkeersintensiteit 
weer. 24 % Minder personenauto’s en 37 % minder vrachtauto’s gingen door 

Beckum over de N739. Nu alles is voltooid, ook qua bebording langs de N18, 
volgt de komende maanden nog een hertelling. Dan hoopt de Provincie een 

definitief beeld te hebben van de huidige verkeersintensiteit in Beckum. Vooreerst 
kan men niet anders dan tevreden zijn over de eerste metingen! 

                                                                                                BBB Redactie  

 

TVO 1 VOETBAL DRAAIT MEE OM DE PRIJZEN 
Tja, het is me wat in Beckum. De regionale krant kopte enkele maandagen vet in 

de sportrubriek, dat TVO handbal in zwaar weer zat vanwege krappe selectie, 

maar 2-3 weken later; dat winst op OBW weer hoop geeft op handhaving in de 
hoofdklasse. En zo is het maar net. 

TVO voetbal daarentegen vertoeft nu al weer vier seizoenen in de 4e klasse. De  
stijgende (prestatie)lijn wordt dit seizoen ontegenzeggelijk doorgezet. Niet in de 

laatste plaats doordat steeds nieuwe jeugdige talenten zich nadrukkelijk melden 

in de hoofdmacht. Momenteel staat TVO stevig in de top drie vd. ranglijst achter 
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UDI en De Tubanters. Zoals dat in Beckum betaamt, zijn plaatselijk 

voetbalvolgers  trots op de ploeg. En dan komen natuurlijk de bespiegelingen, de 
prognoses over de eindklassering! Variërend van “ze doen mooi mee, maar een 

kampioenschap? Nee”, of “de nacompetitie kan misschien haalbaar zijn”, of 

“promoveren naar de 3e klasse zou wel eens te hoog gegrepen kunnen zijn (hebt 
ze niks te zeuken)”. Maar er zijn ook insiders, die het glas graag halfvol zien en 

stellen “Och, kwaliteit loopt er nu zeker al en als ze blijven groeien, kunnen ze 
het niveau vd. 3e klasse best aan’. Resumerend; het worden nog interessante 

weken voor TVO. Als de selectie op oorlogssterkte blijft, gloort er wellicht een 

unieke prestatie dit seizoen. Vooralsnog kan de competitie al geslaagd genoemd 
worden, maar… Na ruim 30 jaar is een prijs in de 4e klasse niet ondenkbaar en 

gooi naar de 3e klasse een mogelijke optie. Een uitdaging die de nuchtere TVO-er 
incl. technische staf nou niet direct van de daken schreeuwen, maar de cijfers tot 

nu toe spreken boekdelen!  
                                                                                     BBB redactie 
 

VERHUIZING SPORTVELDEN besluit valt binnenkort 
De gemeente is gevraagd om een leefbaarheidsinjectie voor de verhuizing van de 
sportvelden (fase 1 van het Masterplan). Er is begin deze maand ambtelijk 
overleg geweest, over de gevraagde leefbaarheidsinjectie, tussen Masterplan 
Groep en betrokken ambtenaren. Het was een positief en constructief overleg. 
Hierna wordt de leefbaarheidsinjectie besproken in een overleg tussen deze 
ambtenaren en het College van B&W. Het Collegestandpunt wordt vervolgens 
geformuleerd en waarschijnlijk eind deze maand/begin volgende maand aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 

PuzzeL invullen op het MASTERPLAN 2 maart 

De betrokken partijen, die staat afgebeeld op de grote Masterplan puzzel bij de 
kerk, zijn gevraagd op zaterdag 2 maart in Beckum te komen om hun puzzelstuk 
te leggen. De puzzelstukhouders die het Masterplan steunen, zullen dit door 
middel van het plakken van hun puzzelstuk, laten zien. Ook zullen ze vertellen 
waar het leggen van hun puzzelstuk voor staat. Iedereen die daar bij wil zijn is 
van harte welkom. De verwachting is dat rond 10:30 uur de eerste puzzelstukken 
zullen worden geplakt. 

                                                                     Gerard Lansink- Rotgerink 
 

GOEDE BERICHTEN VAN HET VOETBALFRONT 
Overeenkomsten bij TVO voetbal zijn verlengd 
 

De complete technische staf van de TVO 1 en 2 selectie blijft voor volgend 

seizoen intact. Dwz. dat Danny Ottink hoofdtrainer blijft voor zijn 5e seizoen. 
Tonny Sigger blijft hem assisteren en ook René Bohnke gaat door als verzorger. 

Gerard Lelifeld blijft trainer/coach bij TVO 2 en Alex Molenveld zal ook volgend 
seizoen het JO19 team van TVO van oefenstof voorzien. 
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PROFICIAT 
TVO en Werkgroep Aed Beckum ontvingen bij 

Velco Brandveiligheid een GRATIS AED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afgelopen week hebben we onze JAARVERGADERING gehouden, 
we waren te gast bij ons lid Nick ter Bekke van HEERBAART 
HENGELO. 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009119180045&__tn__=K-R&eid=ARD7WTiypNg9gWrZ8aW5VM_AWnxW_RPoYHnCwglxtXEl8yL60oY1UejR0e8p4vcj5Brx1oNCEEHaKc8H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDe2OKv9ABSGDmgKkPIZLRs1mYB_mBfS9Ro4IY5a4-Kzmu6-MEoZEd0lp3gZuzp8Jlkvuavky_fLVMwFaJT5xhEU8QnLWx3Kx5kcLIdAvJou6KK5ZPcLp2MP046XuRbzfBl49ECNyZOkNFCk6tLMbwseEaz-vUIgwP2Vsc-oOvziqNTcaXJkvYulpoZma10L6WQG0L_m3MHcMx8D93QPS54VZbRyv0nFBoixozG5XSce4BHtzhXuND-AG4xGOzTxpGc9Mj4PBtI3WH65XHeAoGKAlaJyA93_2cEcuaqormAyEnHX3xxHqX2J3b3iJFJYSVtiSHdrUSjDURzG92LqVYMlg
https://www.facebook.com/Velcobrandbeveiliging/?__tn__=K-R&eid=ARBVDdoGl33uRZjjPPKkhS6_cedMlgt9lclsfLJM5zOkwFHcEY7s96B2WYSrqvbft77wn6wYDzmX4sUZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDe2OKv9ABSGDmgKkPIZLRs1mYB_mBfS9Ro4IY5a4-Kzmu6-MEoZEd0lp3gZuzp8Jlkvuavky_fLVMwFaJT5xhEU8QnLWx3Kx5kcLIdAvJou6KK5ZPcLp2MP046XuRbzfBl49ECNyZOkNFCk6tLMbwseEaz-vUIgwP2Vsc-oOvziqNTcaXJkvYulpoZma10L6WQG0L_m3MHcMx8D93QPS54VZbRyv0nFBoixozG5XSce4BHtzhXuND-AG4xGOzTxpGc9Mj4PBtI3WH65XHeAoGKAlaJyA93_2cEcuaqormAyEnHX3xxHqX2J3b3iJFJYSVtiSHdrUSjDURzG92LqVYMlg
https://ovbo.nu/
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We hebben afscheid genomen van voorzitter Rob ten Vregelaar, Rob is vanaf 
de oprichting van de OVBO voorzitter geweest. Er waren lovende woorden en 
een passend geschenk. Als nieuw bestuurslid hebben we Evelien Hoffstedde-
Kosses welkom geheten. Paul ter Bekke zal vanaf nu het voorzitterschap op 
zich nemen.  
 

 
scheidende voorzitter Rob ten Vregelaar van OVBO (tekst en foto facebook) 
 

'WAT DE POT SCHAFT' zoekt 
gasten 
 
In de vorige BBB hebben wij u meegenomen in 

de opstartfase van 'Wat de pot schaft'. En in die 
fase zitten we nog steeds, maar wel weer een 

stap vooruit. Op 
donderdag 21 februari hebben we proef gedraaid 

met alle vrijwilligers die zich aangemeld hebben 

voor het koken. De hele donderdag gingen de 
ideeen en foto's al over de groepsapp, dus het 

beloofde heel wat. En we kunnen concluderen 
dat het een zeer geslaagde avond was. Tijdens 

het koken en eten hebben we doorgepraat (niet 
met volle mond) over hoe we dit verder 

oppakken. Het idee is nu om twee keer in de 

maand te koken. We hebben voor het koken meer dan 20 vrijwilligers. Dus zijn er 
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mensen die mee willen eten of kent u mensen die dit willen, bel dan even met 

Louis Nibbelink (06-13761375). Er is plaats voor maximaal 24 personen. De 
eerste officiele avond komt in april. Hou dus de BBB van maart in de gaten, hier 

vindt u meer informatie, ook over het verder uitwerken van een taxidienst. 

  

 
                                                                                             Louis Nibbelink 

Thema Vastenactie 2019 
SCHOON WATER VERANDERT ALLES 
Zoals velen van u zullen weten kiest de MOV werkgroep elk jaar een project voor 
de opbrengst van de vasten actie. Wij als MOV-regio hebben dit jaar  gekozen 

voor het waterproject schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger.  
Bij de BBB van maart zal het vastenactie zakje meegeleverd worden. U kunt dit 

dan op de bekende adressen inleveren. Vooruitlopend op deze actie alvast wat 
informatie. 

 

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika  waar de 
beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp 

Baboursaye is de situatie ernstig: er is een waterput waar meer dan duizend 
gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken. De norm is maximaal 400 

mensen per put. In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen 

daar nog groepen nomaden bij  met wie de dorpsbewoners hun enige waterput 
moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt raakt het water 

verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare 
ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op 

twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen 

kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding. 
 

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de 
gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn 
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gezinnen afhankelijk van water. De vrouwen en meisjes worden het meest 

getroffen, omdat zij water moeten halen. De uren die zij in de rij staan, kunnen 
ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. 

Caritas Development Niger  gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en 

meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water 
beschikbaar komt voor mensen , vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen 

hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen 
kunnen meer werken. De bevolking  krijgt trainingen over hygiëne en het veilig 

gebruik van water  om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de 

economische positie van vrouwen  krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, 
waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen. 

 
Voor ons, mensen  die het zo gewoon vinden  dat er schoon water uit de kraan 

komt, is het een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit project.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

        MOV-regio 

 
Datumbank 
27 febr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  1 mrt. Carnavalsavond Beckumer Ossens 

  2 mrt. TVO Kaartmarathon 
  5 mrt. TVO Tennis | Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in Clubhuis Beckhand 
  8 mrt. Slingerbeurs | ROC in Hengelo, 14.30-16.00 uur 
  9 mrt. TVO Compostactie 
11 mrt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes 
12 mrt. Ouderensoos 
13 mrt. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 mrt. Oud papier 
19 mrt Vrouw Actief | Thema-avond “Vrouwenhart” 
23 mrt. Landelijke opschoondag | Basisschool de Bleek, 14.00-16.00 uur 

23 mrt. Oud ijzer actie | Dartclub Anti-Roos 
27 mrt. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  5 apr. Comedy Night Twente | Wapen van Beckum, aanvang 20.00 uur 
  8 apr. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
10 apr. AED Herhalingscursus | ’t Proggiehoes, aanvang 19.00 uur 
10 apr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 apr. Basisschool De Bleek | Paasmarkt van 11.45-12.15 uur 
12 apr. Basisschool De Bleek | Koningsspelen 
14 apr. Palmpasen | WoCo in de kerk, aanvang 10.00 uur. Aansluitend Palmpasen 
optocht 
16 apr. Ouderensoos 

17 apr. TVO Eieractie 
17 apr. Vrouw Actief | Bezoek aan Universiteit Twente 
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18 apr. Herdenking van slachtoffers van oorlogen en geweld | Kerkhof, aanvang 19.00 
uur 
20 apr.  Oud papier 
24 apr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
26 apr. Kingsnight, ’t Proggiehoes 
 8 mei. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
13 mei Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
15 mei Jaarvergadering ‘t Proggiehoes 
18 mei Oud papier 
19 mei Jeugdraad | Obstacle Run 
7 t/m 10 juni Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong 
15 juni Oud papier 
19 juni Vrouw Actief | Fietstocht 
21 juni OVBO | Zomeractiviteit 
28 t/m 30 juni TVO Jeugdkamp 
  9 juli AED herhalingscursus 
16 juli AED beginnerscursus  
7 t/m 12 aug. Muiterweek 2019 
31-32-33 aug Volksfeesten Oele 
  9 sept. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes 
14 sept. De Lus van Beckum 
  5 okt. H. Blasiuskerk | Concert Breda’s mannenkoor en Spirit 
************************************************************************* 
 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019 
22 april t/m 4 mei Meivakantie 
15 juli t/m 25 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter wel 
informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig. 
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. 
 

Jaaroverzicht activiteiten Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
5 april  Commedy Night Twente | Wapen van Beckum 
25 mei  Het witte goud – aspergeavond | Restaurant Bij Boenders 
21-23 juni Twents Wijngaard diner | Wijngaard Hof van Twente 
5 juli  Seafood Night – passie voor vis | Restaurant Bij Boenders 
25 augustus Boenders op zondag ‘Back2school editie’ | Wapen van Beckum 
14 september Oktoberfest | Wapen van Beckum 
8-13 oktober Pop-up restaurant ‘De Ruif’ | Military Boekelo 

1 november Comedy Night Twente | Wapen van Beckum 
16 november Wildavond | Restaurant Bij Boenders 

Elke laatste zondag van de maand: Brunch op zondag | Wapen van Beckum 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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H. Blasius Beckum weekendvieringen 
MAART 

Za. 02 maart    GEEN VIERING 
Wo. 06 maart  19.00 uur ASWOENSDAG/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastor Van der Vegt 
     In Delden 
Zo. 10 maart  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
Za. 16 maart  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Spirit 
Zo. 24 maart  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 

Za. 30 maart  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
APRIL 
Zo. 07 april    GEEN VIERING 
Zo. 14 april  10.00 uur PALMPASEN 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Zoet 
Di. 16 apr.  19.00 uur BOETEVIERING/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman 
     In Delden 
Do. 18 april  19.00 uur WITTE DONDERDAG/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastores Van der Vegt en Van der Bemt 
     In Delden 
Vr. 19 april  15.00 uur KRUISWEG 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Za. 20 april  19.30. uur PAASZATERDAG 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 

Zo. 21 april  09.30 uur EERSTE PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastores Van der Vegt en Van der Bemt 
     In Delden 
Ma. 22 april  09.30 uur TWEEDE PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman 
     In Delden 
Zo. 28 april  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor 

 

DE GRENS TUSSEN BENTELO EN BECKUM…! 
Het was een gedenkwaardige week op de grens tussen Bentelo en Beckum. Waar 

de carnavalsverenigingen van beide dorpen ‘twistten’ over de juiste plek waar het 
grenspunt bepaald werd. Ter hoogte van het transformatiehuisje tussen de 

Höwhoeve en ter Avestweg werd de vrede gesloten. Wat gepaard ging met de 
nodige natjes en droogjes… Ach ja, ’t is bijna carnaval!!! MOOI TOCH?  
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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) 
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 

 

 


