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MAANDBLAD VOOR BECKUM EN 
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 & Bernadette Morskieft 
Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink & BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Kleinsman-Pot 

Eindredactie   Jan Ottink & Bernadette Morskieft 
 

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

kopij inzending   06-30540780; bfm_morskieft@hotmail.com  

Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Opmaak/info 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 2023 OP; 
25 jan, 22 feb, 22 mrt, 26 apr, 24 mei, 28 jun, 20 sep, 25 okt, 22 nov, 20 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 
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Jaargang       Nummer 

45…………….……………………………….1 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Volle bak weer in deze BBB, zo kun je het omschrijven. Deze 45e 
jaargang kent dus een vliegende start met ‘’ dikke interviews” en de 
eerste repetities van het spektakelstuk pestoor Osse, dat komend najaar 
wordt uitgevoerd. Zie hiervoor verder ook ‘Deze maand in een volzin’ 
achterin BBB. 
 

• TVO1 handbal blijft in de winning mood en is fier koploper. Een 
comeback in de hoofdklasse is een kwestie van tijd. De zegereeks 
van 13 wedstrijden, 26 punten en doelsaldo van 363-227 spreekt 
boekdelen… 

 
• TVO1 voetbal daarentegen moet wekelijks de wonden likken. Dat 

klinkt zwaar, want ondanks de vele nederlagen wordt en periodes 
best aanvaardbaar gespeeld. Zo ook afgelopen zondag bij RSC, 
waar TVO na een kwartier met 0-2 voor had kunnen staan. 
Vervolgens scoort de thuisclub met 2 lucky goals en staat het  
2-0. terwijl het betere scorend vermogen van RSC daarna de 
doorslag geeft. Ondanks de penibele stand onderaan de ranglijst 
is de stemming best goed en realistisch!!! 

 
• Kregen we bij de BBB redactie zondag nog kopij binnen van de 

Zwarte Doffer met uitslagen van de duivenshow. Die komen dus 
in de volgend Februari BBB te staan… 

 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 
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Wat U Leest In Deze Januari BBB 
 

• WISSELING VAN DE WACHT BIJ CAFE HALFWEG 
• MIDWINTERFEESTEN BECKUM 
• IN MEMORIAM; JAN TER AVEST 
• DANSGROEP DE HEIKNEUTERS 
• ZONNEBLOEM BECKUM ZOEKT VRIJWILLIGERS 
• TERUGKIJKEND OP 2022; PASTOOR JANSEN 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 

• EN ZO WERD HET BIJZONDERE JAAR AFGEROND 
• OSSENNIEUWS BECKUM; WAT HEB IE JOH? 
• PITAMIENTJE; DE JEUGD AAN HET WOORD 
• 20 VOORZETTEN OP… MARLOES BOENDERS 
• VIERINGEN BLASIUSKERK BECKUM 
• WAT DOOT WIE IN ’T NIEJE JOAR 
• DATUMBANK 
• BESTUURLIJKE MEDEDELING TVO 
• IN MEMORIAM JOHAN VELDHUIS 
• OSSE SPEKTAKEL VAN START! 

• BECKUMER OSSENS MET NIEUWE PRINS RONNIE 1e  
• TWENTE SPELER ZERROUKI OP BEZOEK BIJ TVO 
• ARCTIC CHALLENGE FINISHT IN BECKUM 
• DEZE MAAND IN EEN LUDIEKE VOLZIN 
• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 

 

 
 

Ouderensoos nieuws 
Op 21 februari is bij café Spoolder in Bentelo de volgende 

bijeenkomst om 14.30 uur. 
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Wisseling van de wacht bij Café Halfweg 
Bennie Spanjer geeft het stokje over aan Nick Laarhuis 
 

Het zijn twee bekende gezichten bij Café Halfweg in Beckum. De één 
omdat hij al 35 jaar uitbater is van het café en de ander omdat hij er 
niet alleen graag komt om een biertje te drinken maar ook omdat hij er 
jaren actief was als Muiter en met enige regelmaat de muziek verzorgde 
oa. tijdens de carnavalsavonden. Vanaf maart eindigt een tijdperk en 
geeft Bennie Spanjer het stokje over aan Nick Laarhuis. Wij spraken met 
beide heren.  
 
Bennie Spanjer 
Als eerst aan het woord, Bennie Spanjer. Inmiddels 70 jaar, vader, opa 
en een echt familiemens. Iedere dinsdagavond zit de hele familie aan 
tafel bij Café Halfweg om bij opa Bennie te dineren. Naast dat hij 
natuurlijk menig uur in zijn café besteedde, is Bennie een echte 
sportman. Regelmatig maakt hij de nodige kilometers op zijn sportfiets, 
gaat hij op wintersport en wekelijks naar de sportschool. Naast sporten 
bezoekt Bennie ook regelmatig een concert zoals in juli Rammstein in 
het Goffertpark in Nijmegen. 

.  
(Foto: TC Tubantia) 
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Bennie, dat zal even wennen worden straks om jouw café over 
te dragen. Hoe voelt dat? 
Ja, dat voelt wel goed. Een van mijn grootste wensen was dat het een 
café zou blijven en dat iemand uit Beckum het over zou gaan nemen en 
deze komen beide uit. Dus dat is helemaal mooi meegenomen. Het zal 
straks natuurlijk wel even wennen zijn. Maar gelukkig gaat alles nog door 
zoals het biljarten en het darten en zal ik daarom ook nog wel regelmatig 
te vinden zijn in de kroeg. 
 
Jij nam het stokje over van de familie Pot. Er is vanaf toen een 
hoop veranderd en gebeurd. Het café kreeg er met de cafetaria 
een functie bij en enkele jaren terug verbouwde je nog flink. 
Vertel: wat zijn van toen tot nu de grootste veranderingen die 
het café heeft doorstaan? 
De grootse veranderingen van toen waren dat de gordijnen eruit gingen, 
er kwam een kleur op de muur en de vloerbedekking maakte plaatst voor 
een eikenhouten vloer. Maar ook het rookverbod is een grote 
verandering geweest. Ikzelf was er altijd wel een voorstander van maar 
het was wel een flinke aanpassing. Eerst moest er een rookhok gemaakt 
worden en midden in corona toen het café nog dicht zat mocht dat ook 
niet meer. 
 
Het pand is overgenomen door Paul en Tom Verberne. Er gingen 
wel vaker geruchten dat er interesse was van Beckumers maar 
ook van mensen buiten Beckum. Wat is hier van waar? 
Ja, er was wel altijd interesse. Er is zelfs nog een Chinees geweest die 
heel veel interesse had. Ook hebben mensen uit Beckum wel interesse 
getoond. Maar dat laat ik aan de mensen zelf over om daarover te 
vertellen. De jeugd heeft ook de interesse getoond maar dat was 
natuurlijk met de nodige borrels op. 
 
Er was een tijd sprake dat dochter Steffie interesse had om het 
stokje over te nemen. Dit ging toch niet door. Waarom niet? En 
vond je dit achteraf jammer of was dit een opluchting?  
Steffie wou het inderdaad een paar jaar geleden overnemen. Toen ben 
ik met vakantie gegaan en heb ik het een week aan haar overgedragen. 
In deze week kwam zij erachter dat dit niet was wat ze wou. Ook vond 
ze zichzelf op dat moment te jong om een eigen kroeg te draaien.  
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Dit heb ik altijd wel jammer gevonden maar ik snap haar beslissing wel. 
Om de kroeg helemaal alleen te draaien is toch wel een hele opgave. 
 
De broers Verberne hebben in Nick Laarhuis een opvolger voor 
de uitbating van het café gevonden. Ben je blij dat het bedrijf 
in Beckumse handen blijft?  
Ja, zoals ik eerder al zei, was dat een van mijn wensen. Dus dat dit de 
uitkomst is, ben ik heel blij mee. Ik denk ook dat het goed is dat er 
iemand zoals Nick op komt. Iemand die de nodige ervaring heeft, een 
bekend gezicht in Beckum en een jongen die altijd veel creatieve ideeën 
heeft.  
 
Nick is ‘kind aan huis’ bij Halfweg, een kameraad van je zoon 
Bart en je hebt hem ongetwijfeld al veel gesproken met 
betrekking tot de overname maar wat geef je Nick mee in zijn 
eerste stappen als café uitbater? 
Ik heb Nick inderdaad al veel gesproken en ik zal hem, als het nodig is, 
helpen waar ik kan. Ik denk op het moment dat er meer uit het café te 
halen valt dan wat er nu gedaan wordt en dat Nick daar zeker goed mee 
bezig gaat. Verder denk ik dat Nick zelf al wel een heel goed beeld heeft 
van wat hij wil en kan doen met het café en daar wil ik natuurlijk niet te 
veel tussen gaan zitten. Ik heb natuurlijk nog de ouderwetse kijk op 
dingen. En ik kan wel zeggen laat je niet in de zeik nemen (want dat 
proberen ze altijd) maar dat hoeft bij Nick niet. 
 
Je leven gaat er straks natuurlijk ontzettend anders uit zien. 
Momenteel sta je op met het café en ga je er mee naar bed. Je 
hele dag staat mede in het teken van het café. Hoe gaan je 
dagen er straks uit zien? Heb je nog dingen die je wilt doen 
zoals een verre reis of een nieuwe hobby die je wilt oppakken?  
Dit jaar staan er meerdere reisjes op de planning. Ik ga beginnen door 
eerst met de kinderen en kleinkinderen een week op vakantie te gaan. 
Daarna ondersteun ik Lotte en Marco tijdens de Giro Di Kika in Italië. 
Ook staat Oostenrijk nog op de planning om te skiën maar ook voor de 
formule 1. En zo staan er nog wel meer dingen op het lijstje. Verder blijf 
ik bij een normale week doordeweeks in het café voor het biljart, dat is 
gemiddeld al drie dagen in de week. 
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De Muiterweek is hét jaarlijkse evenement bij Halfweg in de 
bouwvak. Je ging al jaren niet meer op vakantie tijdens deze 
week. Wat zijn jouw hoogtepunten van dit evenement waar er 
elk jaar wel weer iets geks of ludieks gebeurde?  
Oh dat zijn zo veel dingen dat ik waarschijnlijk heel BBB vol kan 
schrijven, dus ik zal het kort houden en een paar dingen vertellen. Het 
eerste Lustrum met de Spitfires was een mooi moment. De 
Kauwgumbalrally! Het was altijd maar weer de vraag wat hier ging 
gebeuren, hoeveel ongelukken er zouden gebeuren, van wie de auto op 
het eind helemaal kapot was en welke auto er het gekst uit zag. En 
hoeveel banden en kapot werden gegumd na de tijd. Verder de 
Holteberg toertocht waar twee deelnemers van de Muiterweek aan mee 
deden en natuurlijk het vatenrecord dat is gehaald van 105 vaten(!) in 
zes dagen. Het grootste hoogtepunt van de Muiterweek zijn natuurlijk 
de muiters van al die jaren zelf! Zij en daarnaast nog vele anderen er 
omheen hebben zich er altijd enorm goed voor ingezet. 
 
Je gaat nog door tot eind februari. Nog alle tijd voor de 
Beckumer om eens langs te komen om wat te drinken (de 
keuken is inmiddels al gesloten vanwege verbouwingen hebben 
we vernomen). Heb je nog een laatste boodschap voor de 
lezers. 
Ik wil in ieder geval alle bezoekers bedanken die er de afgelopen jaren 
zijn geweest en die deze maanden nog steeds komen waarvan ik ook 
hoop dat ze blijven komen als Nick er straks op zit. Het laatste weekend 
dat ik er op zit is er op zaterdag het munten opmaakfeest. Hierbij krijgt 
iedereen de kans om zijn of haar munten nog op te maken aangezien 
deze hierna niet meer geldig zijn. De laatste zondag is er een 
afscheidsfeest. En bij deze nodig ik iedereen uit om voor de laatste keer 
naar het café te komen als ik er nog op zit. We weten nog niet precies 
hoe we het gaan invullen. Maar deze middag/avond zal er in ieder geval 
een borrel zijn! Verder wens ik Nick heel veel plezier en succes met zijn 
nieuwe uitdaging en heb ik er vertrouwen in dat hij er iets moois van 
gaat maken.  
 
Nick Laarhuis 
Nick Laarhuis is 32 jaar, inmiddels woonachtig met Maud Borghuis in 
Haaksbergen maar zijn hart ligt nog altijd in Beckum. Hij is in de 
gemeenschap onder andere actief voor de Pinksterfeesten als social 
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mediaman en in de muziekcommissie. Muziek en organiseren zitten hem 
in het bloed. Hij draaide afgelopen jaar op het Zonnestraal Festival dat 
hij voor de vijfde editie in Haaksbergen organiseerde. Het horecavirus is 
hem met de paplepel ingegoten door zijn ooms, tantes, neef, nicht en 
moeder. Op de basisschool bleef Nick tussen de middag regelmatig over 
bij moeders in het Wapen van Beckum en toen hij 14 was, begon hij in 
de horeca te werken en leerde hij het vak van onder andere oom Gerard 
Boenders en oom Harry Boenders om later in dienst te treden van neef 
Roy en later nicht Saskia bij het Hagen.  
 
Nick, de horeca zit je duidelijk in het bloed en je hebt veel 
ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Vertel! 
Toen ik 14 was, begon klopte ik bij oom Harry aan om te vragen of hij 
een baantje voor me had. Ik begon als opvolger van Ruben Kokhuis in 
het magazijn om daar de lege flessen op te ruimen en allerhande klusjes 
te doen. Al gauw mocht ik achter de bar en later stond ik in de keuken 
bij Chef Martin Put, ging ik mee op catering en stond ik in de bediening. 
De keuze voor de horeca was gemaakt en ik heb de koksopleiding en 
middelbare hotelschool in Almelo en hoge hotelschool in Leeuwarden 
gevolgd. Met stages in oa. Antwerpen, Curaçao en Maastricht was mijn 
studententijd geweldig. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij 
het Hagen. Daar had ik een combinatie baan. Enkele dagen zat ik op 
kantoor om evenementen voor te bereiden en een stukje sales en 
marketing te doen, de andere dagen stond ik op de werkvloer te kelneren 
in het steakhouse of tijdens bruiloften en partijen. In de corona tijd 
besloot ik om het heil elders te zoeken en ging ik aan de slag als verkoper 
bij Goos Horeca in Hengelo. De eerste woorden van mijn nicht Saskia 
waren toen: ‘ik had er meer vrede mee gehad als je bijvoorbeeld Halfweg 
had overgenomen, je bent meer een horecaman dan verkoper’. En kijk 

waar we nu staan      . 

 
En toen kwam dit avontuur. Hoe hebben Tom en Paul of Bennie 
je benaderd? 
Eigenlijk was het iemand anders die me benaderde. Ik heb bij vrienden 
en familie wel vaker de ambitie uitgesproken dat het me wel leuk leek 
om het café over te nemen. Dat je leven er anders uitziet als je in de 
horeca werkt of onderneemt is niemand onbekend maar toen ik eenmaal 
uit de horeca was en een 9 tot 5 baan had kwam ik erachter dat de 
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horecawereld toch het beste bij mij past. Tijdens een verjaardag vroeg 
neef Jarno Blanken me tussen neus en lippen door of het mij nog wat 
leek om Halfweg over te nemen en toen ik zei dat dit altijd nog kriebelde, 
vertelde hij mij dat dit dan wel eens het moment zou kunnen zijn. Daarna 
ging het balletje vrij snel rollen. Gelukkig stonden Maud, Pa en Ma en 
mijn zus Michelle en haar vriend er ook meteen helemaal achter.  

 
 

Spannend. Maar extra spannend nu er toch een soort van crisis 
is die de horeca ook hard treft met verhoogde energieprijzen en 
prijsverhogingen van onder andere Grolsch.  
Ja. Dat is het zeker. Het is ook bijna niet uit te leggen dat je zo’n beetje 
het dubbele moet vragen voor een biertje dan in de tijd dat ik voor het 
eerst een biertje kocht bij Bennie. Dat is, zeker de komende periode, een 
uitdaging voor iedere horecaondernemer. Je moet het toch interessant 
houden voor mensen om naar het café te komen.  
 
Op welke voet ga je verder met Café Halfweg? Gaan er veel 
dingen veranderen? 
Er gaat zeker veel veranderen maar er blijft ook zeker net zo veel 
hetzelfde. Halfweg is in mijn ogen één van de gezelligste kroegen van 
de regio. Dat moet zo blijven. Een kroeg hoort het kloppend hart van de 
gemeenschap te zijn waar je samen voetbal kunt kijken, een kaartje kunt 
leggen, een hapje kunt eten met je vriendinnetje maar ook een avondje 
kunt doorzakken met kameraden. Zo’n plek is Halfweg voor mij en voor 
vele andere Beckumers. Toch denk ik dat er nog vele gezellige 
Beckumers iets vaker naar het café kunnen komen en daar moet ik voor 
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gaan zorgen. We gaan het eetgedeelte verbouwen door een doorbraak 
te maken naar het café, zo kun je rustig in het eetgedeelte een vorkje 
prikken zonder dat je het idee hebt dat de cafégangers je op het bord 
kijken maar met het gevoel dat je in een gezellig eetcafé zit. De 
menukaart zal in eerste instantie redelijk hetzelfde blijven maar ik heb 
de ambitie om die op den duur uit te bereiden met een leuke lunchkaart, 
borrelkaart en een voor- en nagerechtje. Uiteraard blijft het afhalen en 
de mogelijkheid tot het bestellen van buffetjes ook bestaan. Voor de 

beste schnitzels en stamppot krijg ik nog een cursus van Bennie      . 

Daarnaast wil ik naast de bestaande activiteiten zoals de Muiterweek, 
darts, biljart en carnaval nog wat meer gaan organiseren zoals 
proeverijen, pub-quizzen en muziekavonden. 
 
Bennie heeft een goed team dames staan. Hoe ga jij dit doen? 
Neem jij het team van Bennie over of ga je het samen met je 
vriendin doen? 
Gelukkig willen Daphne, Sophie, Megan en Indy straks ook voor mij 
werken. Het is momenteel niet makkelijk om personeel te krijgen in de 
horeca dus ik ben blij dat deze toppers straks ook bij Halfweg blijven. 
Daarnaast heb ik al een paar nieuwe werknemers gepolst. Ik ben nog op 
zoek naar meer meiden maar ook jongens die bijspringen straks in de 
weekenden, avonden of vakanties. Dus mocht je dit lezen en op zoek 
zijn naar een leuke job dan kun je me altijd een berichtje sturen. Mijn 
vriendin Maud werkt in de zorg maar heeft ook veel ervaring in de 
horeca. Ze gaat me uiteraard ondersteunen met het café maar blijft 
vooralsnog ook haar eigen werk houden in de zorg. 
 
Wanneer is de verbouwing klaar en gaat het beginnen? 
Dat is altijd lastig te zeggen. De jongens van bouwbedrijf Verberne zijn 
in de eerste week van januari begonnen met de verbouwing in de 
keuken. Het moet eerst slechter worden voordat het beter kan worden 
dus momenteel is het een bouwval waar er muren worden gesloopt en 
er een nieuwe riolering komt. Daarna kan ik het in samenwerking met 
de broers Verberne en Alexander Kleinsman weer opbouwen tot een 
professionele keuken. Hopelijk kunnen we met vrienden en familie in de 
eerste twee weken van maart de laatste puntjes op de i zetten in het 
eetgedeelte en de eerste gasten daar ontvangen. Het café gaat in 
principe niet dicht en gaat vanaf 2 maart open onder mijn leiding. 
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Wat betreft weekmenu haalt de Beckumer de informatie nu 
veelal via Facebook. Hoe ga jij je gasten bereiken? En blijft het 
weekmenu bestaan?  
Uiteraard neem ik de Facebookpagina en Instagrampagina over om daar 
alle informatie over Halfweg te delen. Denk aan de menukaart, 
evenementen en buffetjes. Ook gaat er binnenkort een nieuwe site de 
lucht in waar alle informatie op komt te staan. Om toch een beetje een 
nieuwe frisse wind te laten waaien, is er een nieuw logo en een nieuwe 
huisstijl die je op alle reclame-uitingen terug gaat zien. 
 
Je neef zit tegenover je met het Wapen van Beckum. Gaan jullie 
samen dingen ondernemen of zijn jullie meer concurrenten? 
Of we dingen samen gaan ondernemen, weet ik nog niet. Dat zou wel 
leuk zijn! Onze ondernemingen zijn niet te vergelijken dus concurrenten 
zijn we absoluut niet. Op dit moment zijn er vele groepen en 
verenigingen die de ene keer hun buffetje van Bennie halen en de andere 
keer bij Roy en ik denk (en hoop) dat dat in de toekomst ook zo blijft. Ik 
heb veel ervaring opgedaan bij Boenders, zowel bij Roy en Marloes als 
bij Saskia en Paul, en ik weet zeker dat als er momenten zijn dat ik hun 
ervaring of visie nodig heb dat ik altijd bij ze aan kan kloppen. 
 
Wat is de reactie tot nu toe van de cafégangers, je vrienden en 
je familie?  
Vorige week heb ik op mijn LinkedIn gezet dat ik deze uitdaging aan ga 
en daar waren de reacties heel leuk! ‘Op het lijf geschreven’ en ‘mooi 
voor Beckum’ zijn zomaar twee opmerkingen die me erg motiveren. Ook 
de cafégangers reageren leuk! Natuurlijk was het voor sommige eerst 
even schrikken en moesten ze er zeker van zijn dat ‘het darten op 
maandagavond’ en ‘De biljartclub van dinsdagmiddag’ door konden 
blijven gaan maar nadat ik duidelijk maakte dat er qua café weinig zal 
veranderen, waren de vaste gasten ook veelal positief. Natuurlijk moet 
ik mezelf eerst bewijzen maar hopelijk blijven de positieve reacties 
komen. Ook in mijn vriendenkring en in de familie zijn de reacties goed. 
Natuurlijk hoor je ook soms ‘weet waar je aan begint’ en ook die 
opmerking is logisch, het is niet niks. Vele vrienden en bekenden 
reageren met: ‘als ik een avond achter de bar moet staan, moet je het 
maar zeggen he!’ dus ik ben al bezig met een aardig lijstje in mijn 
telefoon haha. 
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Heb je nog een laatste boodschap voor de lezers?  
Ja! Ik hoop jullie allemaal vanaf maart te mogen verwelkomen bij Café 
Halfweg. Veel dingen zullen veranderen maar de Beckumse gezelligheid 
en het laagdrempelige zal blijven. Er komen verrassende speciaal bieren 
op de kaart, we gaan heerlijke wijnen schenken en zoals gezegd gaan 
we ook door met lekkere plate gerechten. Of je nou met een hele 
vriendengroep komt, je partner of helemaal alleen: we gaan ervoor 
zorgen dat je bezoek aan Halfweg gezellig zal zijn. Ook weet ik zeker dat 
het nog heel lang duurt voordat het uit ons systeem is om de woorden 
‘we gaan even naar Bennie’ te zeggen maar dat geeft niks. Bennie zal 
ongetwijfeld nog wekelijks aan het biljart staan of aan de stamtafel zitten 
met een bakkie koffie want als één iemand altijd welkom is dan is Bennie 
het wel. Bennie bedankt voor alle jaren als cafébaas, ik zal zuinig zijn op 
je kroeggie! 

 
Midwinterfeesten Beckum 
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IN MEMORIAM 

Op Kerstnacht is na een periode van afnemende gezondheid  
Jan ter Avest vredig ingeslapen. Hij mocht 87 jaar oud worden. Jan 
vervulde tientallen jaren samen met Irene en andere echtparen het 

kosterschap voor onze Heilige Blasiuskerk. Dat deden ze met 
bijzondere toewijding; plichtsgetrouw en punctueel. Hij was een 

vraagbaak voor veel parochianen op velerlei gebied. En was tevens 
jarenlang collectant bij de kerkdiensten in Beckum. 

 

Zoals echtgenote Irene ook stelde; ‘ik heb met Jan een mooi leven 
gehad en hij mocht lang actief deel uitmaken van het kerkelijke en 

sociale gebeuren in Beckum. Daar ben ik dankbaar voor en het is goed 
zo’… In de ‘60- ‘70er jaren was Jan ter Avest ook vele jaren lid van de 
elftalcommissie van TVO en in die tijd grensrechter bij TVO 1 voetbal. 

Wij verliezen met zijn heengaan een markante, plichtsgetrouwe 
plaatsgenoot. 

Irene en de rest van de familie wordt hierbij alle sterkte toegewenst. 
H. Blasius en TVO bestuur 

 
Beckum toen en nu! 

 
Dansgroep De Heikneuters in 1961. Maar wie waren dat ook alweer?  
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Zonnebloem Beckum zoekt vrijwilligers 
Help ook mee het verschil te maken; er kan zoveel meer 
dan je denkt! 
 
De Zonnebloem 

Hoewel de Zonnebloem over het algemeen goed bekend is in 
Beckum willen we in deze BBB toch graag wat extra aandacht 
vragen voor deze organisatie. Zoals de meesten wel weten, is 

de Zonnebloem een organisatie die aandacht heeft voor 
mensen met een fysieke beperking, die daardoor soms 
eenzaam dreigen te raken. Voor hen zijn persoonlijk contact 

en erop uitgaan niet altijd vanzelfsprekend. En voor velen van hen is 
sociaal isolement een dagelijkse realiteit. Als Zonnebloemvrijwilliger laat 
je deze mensen niet zitten. Je creëert momenten voor hen om naar uit 
te kijken en later weer op terug te kijken. 
In Beckum hebben we ongeveer 15 vrijwilligers die een aantal keren per 
jaar iets organiseren voor de deelnemers van de Zonnebloem zoals een 
bezoek aan een tuincentrum, ontspanningsmiddag, wandeltocht, evt. 
boottocht, attenties bij feestdagen etc. Daarnaast kan een deelnemer 
ook aangeven of hij/zij huisbezoek wil. In Beckum zijn nu al veel ouderen 
met een beperking die van de Zonnebloem kunnen genieten. Op deze 
manier kunnen we iets betekenen voor een ander 
 
Op zoek naar vrijwilligers/bestuursleden 
Omdat het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren iets is teruggelopen, 
willen we de groep vrijwilligers uitbreiden. Zo willen we de 
belastbaarheid van elke vrijwilliger zo laag mogelijk houden om ook in 
de toekomst iets kunnen blijven betekenen voor mensen met een fysieke 
beperking. Als vrijwilliger bepaal je zelf hoeveel tijd je investeert en waar 
je interesse ligt. Je hoeft ook niet aan elke activiteit deel te nemen. 
Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is niet alleen leuk om te doen, het 
geeft ook een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen. 
Met jouw tijd en inzet kun je echt het verschil maken. 
Tevens zijn wij voor het bestuur nog op zoek naar een penningmeester 
en een bestuurslid bezoekwerk. Beide vrijwilligers hebben de maximale 
termijn bereikt dat ze in het bestuur mogen zitten. Vandaar dat we op 
zoek zijn naar twee nieuwe bestuursleden.  
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Interesse? 
Mocht je zin hebben om deel te nemen aan deze leuke club enthousiaste 
vrijwilligers, bestuurslid willen worden of toch liever eerst wat meer 
informatie willen, dan kun je bellen met het bestuur van de Zonnebloem, 
Miriam Kleinsman tel. 06 20319449, Marian Jannink 06 57722770, Thea 
Lintsen 06 20749736 of Esther Sentker 06 23069760. Wij kunnen je, 
geheel vrijblijvend, iets meer vertellen over het vrijwilligerswerk bij de 
Zonnebloem in Beckum. 
 
Activiteiten 
Komend jaar hebben we onder andere de volgende activiteiten gepland 
staan: Voor- of najaarsfeest, ontmoetingsdag, bezoek aan een 
tuincentrum rond Pasen, ontmoetingsdag, Zonnedag, 
ontspanningsmiddag, Zon in de Schoorsteen. Houd hiervoor BBB in de 
gaten, want daar worden alle activiteiten in vermeld.  
 
Rolstoelen 
De Zonnebloem heeft twee rolstoelen beschikbaar voor inwoners van 
Beckum die slecht ter been zijn maar wel graag een dag uit willen. Wil 
je een keer een rolstoel kosteloos gebruiken, dan kun je contact 
opnemen met Marian Jannink, 06-57722770. De rolstoel is op te halen 
in 't Proggiehoes. 
 

In het zonne(bloem)etje 
gezet 
Tijdens de vrijwilligers-
vergadering op 11 januari 
hebben we Dinie Alofs in 
het zonne(bloem)etje 
gezet omdat ze 10 jaar 
vrijwilliger is van de 
Zonnebloem. Dinie kreeg 
hiervoor een zilveren 
insigne, een oorkonde en 
een mooie bos bloemen. 
En we hopen natuurlijk 
dat ze nog lang vrijwilliger 
bij de Zonnebloem blijft.               Dinie rechts op de foto 
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Terugkijkend op 2022… pastoor Jurgen Jansen 

Zoals in het decembernummer aangegeven, is de terugblik van pastoor 
Jurgen Jansen wegens ruimtegebrek doorgeschoven naar het januari 
nummer.  
 

Jurgen Jansen (49) is in de coronatijd overgestapt van de 
parochie H. Gabriel uit ’s-Heerenberg en omstreken. Zo’n 13-
14 jaar geleden liep hij ook al rond in de Heilige Geest 
parochie en dus ook Beckum, samen met pastoor Joop 
Huisman. Na omzwervingen in Tubbergen en ’s-Heerenberg is 
hij sinds twee jaar onze pastoor, maar wel eentje die we met 
13 geloofsgemeenschappen moeten delen. Ook Hengelo en 
Borne/Hertme hoort bij zijn dagelijkse gang van zaken. Hoe 
zag hij 2022?  
 

Hoe was het jaar 2022 voor je met welke hoogte- en dieptepunten? 
Op 1 december 2022 was ik twee jaar pastoor van de drie 
samenwerkende parochies. En ik kan zeggen dat ik gelukkig ben! 
Gelukkig met mijn leven hier, met de mensen, met de 
verantwoordelijkheden (ook al zijn ze soms complex en ook al kies ik 
daarin soms verkeerde ‘aanvliegroutes’ en spreek te snel, te laat, etc.). 
Maar het leven is goed. Daar ben ik God en mensen dankbaar voor. 
 
Het overlijden van mijn vader 
heeft een diepe impact gehad 
op mijn leven. Ineens was hij er 
niet meer. Je beseft dan pas wat 
je vader (je ouders) voor je 
betekend hebben, wat ze voor 
je over hebben gehad. Het 
maakt je dankbaar. Maar je bent 
je er ook steeds meer van 
bewust dat ze er niet meer zijn. 
Het is prachtig dat ik met 
gepaste trots over mijn vader en 
moeder kan spreken met 
anderen. Ik heb gelukkig 
vrienden waar ik kan spreken 
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over het gemis van mijn ouders en dagelijks deel ik nog het leven met 
hen beide. 
 
Wie waren jouw persoonlijke helden in 2022 en waarom? 
Ik ga geen namen noemen. Mijn persoonlijke helden zijn diegene die 
vaak, zonder weet van anderen, iets over hebben voor iemand anders. 
Dat maak je bijna dagelijks mee. Dat zie je. Daar spreken soms anderen 
met waardering over. Maar diegene die het betreft spreekt er vaak 
helemaal niet over. Opvallend vind ik dat het voor hen al jaren bij de 
ordening van de dag, van de week hoort. En het lijkt hen geen moeite 
te kosten. Ze vragen niet om bevestiging of waardering. Zulke mensen, 
en wie kent ze niet, zijn voor mijn de helden van 2022. 
 
Wat is jouw gevoel over de leefbaarheid in Beckum? 
Nu moet ik oppassen! Ik kan alleen maar als buitenstaander kijken en 
luisteren omdat ik zelf niet in Beckum woon. Maar goed; ik zal de vraag 
beantwoorden.  
Er zijn ‘grote en kleine spelers op het veld’. Er zijn verschillende ambities. 
Er wordt lang gesproken. Processen liggen soms ook een tijdje stil. Maar 
op een gegeven moment liggen de kaarten op tafel. Er vinden, denk ik, 
onderlinge gesprekken plaats om te onderzoeken wie de breedste 
coalitie heeft. En bij meerderheid lijkt de gemeenschap er zich bij aan te 
sluiten. Een niet opzienbarende analyse van een buitenstaander. Beckum 
leeft! 
 
Kerksluiting in Beckum, hoe is dat voor een pastoor? 
Dat is een nederlaag. Een verloren wedstrijd. En als een kerk 
daadwerkelijk gesloten is, heeft het zoiets van: Hier heeft God gewoond. 
En toch sta ik volledig achter de genomen beslissing. Ik weet natuurlijk, 
en geloof daarin, dat God woont in de harten van de mensen. Dat God 
woont in de huizen waar mensen oprecht met elkaar leven en geloven 
en elkaar het beste gunnen. Het leven voor elkaar over hebben. Ook 
mijn eigen geboortekerk in Gendringen, waar ik gedoopt ben, de eerste 
heilige communie, het H. Vormsel, mijn eerste mis, de uitvaarten van 
mijn ouders heb mogen verzorgen gaat dicht! En toch leg ik mij niet neer 
bij de nederlaag, de verloren wedstrijd. Mijn geloof, mijn vertrouwen in 
God, is geen verloren wedstrijd. God blijft in Beckum wonen. 
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Heeft u tips voor de Beckumse parochianen die zich straks ‘dakloos’ 
voelen? 
Ik ben nu maar heel direct: je er niet bij neerleggen. We hebben als 
parochie van de Heilige Geest gezegd: “kerk dicht, de parochie blijft”. In 
ons parochieblad hebben we dat geprobeerd te duiden. Waar we 
zichtbaar blijven, waar we in blijven investeren. Maar dit kan niet zonder 
gelovige participatie en parochiële vrijwilligers. 
 
En ik hoop dat parochianen ook een ander thuis vinden, binnen onze 
parochie van de Heilige Geest, waar men de sacramenten komt vieren. 
En ik weet dat ik daarin niets afdwingen. Ik zou het ze wensen, omdat 
je kunt geloven kunt ook buiten een kerk, een kerkgebouw. Je kunt ook 
in je eentje voetballen, tennissen, klootschieten, etc., maar dat is niet te 
vergelijken met een teamverband. Dat geldt ook voor ons geloof. 
Daarvoor heb je een gemeenschap nodig. Daarvoor hoeft je niet 
iedereen te kennen. Dat komt vanzelf. Maar daarin kan ik alleen mensen 
er toe uitnodigen en uitdagen. Het is aan de mensen zelf. Maar er zijn 
er die hun weg daarin vinden. 
 
Hoe viert u kerst? Uiteraard met enkele eucharistievieringen, maar 
verder? Met familie en/of vrienden of rustig op adem komen? 
Eigenlijk is de vraag ook het antwoord. Ik zie er naar uit. Om te gaan 
vieren. Om mensen te ontmoeten. Maar ook de momenten alleen. In alle 
rust en eenvoud. En soms ook mensen nabij te zijn, als dat gevraagd 
wordt. Dat is mijn leven, dat is mijn roeping. Never a dull moment! 
 
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een hoopvol 2023. 

Met hartelijke groet, Pastoor Jurgen Jansen  

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 

Onze eerste bijeenkomst in 2023 staat gepland voor 
dinsdag 31 januari. Apotheker Swen Kuipers uit 
Haaksbergen komt ons vertellen over het wel een wee 
binnen de apotheek. Er is ruimte om vragen te stellen. 
Interessante avond lijkt ons. Graag tot dan! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
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En zo werd het bijzondere jaar 
2022 afgerond… 

 

De 44e jaargang van BBB werd weer voltooid. 
Een momentopname toen ook daarna de Kerstmarkt Beckum 
georganiseerd werd bij het Wapen van Beckum. 
Eerst een vervelende constatering; het druppelde nog steeds in de BBB 
kamer. Ondanks een al maandenlang lopende klacht bij de gemeente 
Hengelo is een lekkage in het plafond nog steeds niet verholpen. 
Noodvoorziening; Bak voor opvang water op vloer en emmer hangt 
onder de lekkageplek aan het plafond. (Maar inmiddels schijnt dit euvel 
door de gemeente toch te zijn opgelost!!). Enkele medewerkers zijn 
afwezig; ziekte, tandartsbezoek, andere verplichting. Taart wordt 
gebracht door voorzitter Zomerfeesten Beckum als traktatie voor het 
inschuiven van een flyer. BBB verzamelen/inbinden/bezorg-pakketten 
gereed maken, het verloopt weer voorspoedig. Nadien borrelen met alle 
genodigde bezorgers en medewerkers, die ook de Kerstattentie krijgen 
aangeboden. De 44e BBB jaargang is hiermee voltooid! 
 

Kerstmarkt Beckum geslaagd evenement. 
In de Engelse tuin bij het Wapen van Beckum werd dit gehouden. Prima, 
gezellige locatie met veel kraampjes, muziek, kniepertjes en kerstverhaal 
op verschillende plaatsen door de kinderen. De organisatie meldde, dat 
een compleet verslag in de volgende februari BBB komt na een brede 
evaluatie met de complete ploeg. Hebt u dus nog tegoed!! 
 

De laatste Kerstmisviering in onze Blasiuskerk? 
Zou zomaar kunnen. Bij binnenkomst in de kerk op zaterdagavond 24 
december bekroop me meteen het gevoel van; dit is dan de laatste 
kerstmisviering hier in de kerk. Want per juli 2023 ‘wordt de eredienst 
aan onze kerk onttrokken’. Zo heet dat dan. Maar in de loop van de 
woord-communieviering bekroop me ook een andere gedachte! Niet van 
een soort ongehoorzaamheid jegens gemaakte afspraken die in goed 
overleg gemaakt zijn. Maar vooral omdat de kerk prachtig was versierd 
met een grote kerstboom en grote kribbe vooraan op het altaar, mooie 
verlichte klok achter in de kerk en rijkelijk groen en brandende kaarsen. 
De viering was goed voorbereid door alle vrijwilligers, waaronder de BOP 
ploeg, dames-herenkoor en lectrices die voorgingen. Kortom een mooie 
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passende kerstviering met gelukkig redelijk veel bezoekers en met het 
bekende credo; mooi initiatief en door eigen kracht tot stand gebracht’. 
Dit alles deed bij me de gedachte bekruipen, waarom zou iets dergelijks 
hier ook volgend jaar niet weer kunnen worden georganiseerd? 
Natuurlijk met de realiteit in ogenschouw nemend, dat de toekomstige 
functie van het kerkgebouw momenteel volop in studie is. Maar een 
beetje dagdromen is nooit verkeerd! 
 

Oliebollenactie 2022 uitstekend verlopen 
Op 30 december werd de jaarlijkse oliebollenactie weer gehouden. We 
kijken terug op een zéér geslaagde dag die naar onze mening uitstekend 
is verlopen. Al vroeg in de morgen (05:00 uur) werden de frituurpannen 
weer aan geslingerd om in totaal ca. 5.600 oliebollen te bakken. Vanaf 
09:00 uur werd er gestart met het rondbrengen van de oliebollen in en 
rond Beckum. Zoals altijd wordt dit jaarlijks gedaan door kinderen (en 
ouders) die lid zijn van TVO. Rond 15:00 uur werd uiteindelijk de laatste 
ronde oliebollen uit het vet geschept door Fons Jannink. 

 
Hij wordt met recht “opa oliebol” genoemd en neemt na ca. 50 jaar 
trouwe dienst (exact aantal jaren weet hij ook niet precies) afscheid van 
de oliebollenploeg. Uit handen van Eric Pelle (voorzitter OMNI bestuur) 
kreeg hij een welverdiende aardigheid uitgereikt. Namens het hele team, 
nogmaals hartelijk dank voor je tomeloze en jarenlange inzet! En 
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natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die op welke manier dan ook 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde 
oliebollenactie. (Naar horen zeggen waren er om 7.30 uur al twee 
jeugdige keurmeesters aanwezig om de oliebol te proeven. En ook weer 
naar horen zeggen gaven beide een dikke 8 ½ als keurcijfer! Dat gaf de 
burger, oftewel het oliebolbakteam moed, BBB redactie). 
De totale netto opbrengst (ca. €2.200,-) komt geheel ten goede aan 
TVO. Tot volgend jaar!! 
 
Na het WK voetbal 
Daalde de relatieve rust weer over het voetbal walhalla ‘all over the 
world’. En toch opvallend in Nederland, waar ons Oranje gestrand was 
in de kwartfinale, werd niets bespeurd van een soort euforie. Terecht 
geen massale huldiging natuurlijk! Maar een bescheiden ontvangst of 
minimaal een persmoment met afscheid van de selectie en leiding van 
koning Van Gaal had toch best gekund. Maar Louis, die bij dat WK 
voetbal voortdurend de show stal bij de persconferenties, verkoos 
(wellicht na overleg) met de KNVB voor nadrukkelijke stilte. Over tot de 
orde van de dag dus. Waar bij de competitie-herstart begin januari 
meteen het overhaaste vertrek van Daily Blind bij Ajax opviel, Gakpo 
naar Liverpool verkaste en Nigel de Jong – voormalig messenslijper(!) in 
Oranje – ineens directeur bij de KNVB werd. Maar het bericht dat 
Christiano Ronaldo in Saoedi Arabië zo’n 500 miljoen in twee jaar gaat 
verdienen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. 
 

Herstart Nieuwjaarsreceptie had meer volk verdiend! 
Lovenswaardig was het initiatief van de St. Zomerfeesten – dit keer met 
Dorpsraad Bruisend Beckum – om in ‘t Proggiehoes weer een 
Nieuwjaarsreceptie te organiseren voor de bevolking van Beckum. Na 
twee jaar coronapauze zou je denken dat de animo weer groter was 
zoals in vroegere jaren. Maar dat viel dus tegen. Ja, wel bekende 
gezichten van mensen die op enigerlei wijze actief zijn in het plaatselijke 
sociale, culturele of sportgebeuren. Maar toch; ouder wordende mensen 
haken af, wellicht ‘vol gevoerd’ met een druk oud-op-nieuw-programma 
cq. familieverplichtingen. En ook de jongere jeugd kwam nou niet 
massaal opdraven. Gezellig was het trouwens best wel, dus een gemiste 
kans voor de afwezigen.  

Redactie BBB 
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Ossennieuws Beckum: Wat heb ie joh!  

Legendarische woorden die iedere caféganger 
wel eens heeft gehoord: WAT HEB IE JOH!? 
Het is het stopzinnetje van Bennie. Als je hem 
even aankijkt: Wat heb ie joh? Als je lacht om 
iets: Wat heb ie joh? Als je een biertje wilt 

bestellen: Wat heb ie joh? Als je knetterdronken van een ander feestje 
binnenkomt strompelen bij Halfweg om daar nog een uur te gaan doen 
over één pijpje: Wat heb ie joh! We weten zeker dat we straks niet met 
‘goedenavond meneer, wat wilt u drinken’ worden begroet als we naar 
Halfweg gaan maar een ‘wat heb ie joh’ zoals Bennie die kan zeggen, 
dat kan niemand anders. Want na vele jaren is het zo ver. Bennie geeft 
het stokje door. Een eind van een tijdperk. En wat hebben we gelachen. 
De gemiddelde leeftijd op onze redactie is inmiddels zo’n beetje 30 met 
een uitschieter omhoog naar 36 jaar en een uitschieter omlaag van 24 
jaar maar als wij onze café verhalen gaan bundelen kunnen we al een 
goed boek schrijven. Moet je nagaan als we de verhalen van onze vaders 
en broers er bij pakken. Dan heb je sowieso een bestseller! Gelukkig 
komt dat boek er nooit want dan gaan er misschien zelfs nog een paar 
de gevangenis in of ontstaan er wat echtscheidingen. Voordat je je man 
of vrouw nu aankijkt, dat van die echtscheiding is een grapje. Dat van 
de gevangenis is waarschijnlijk geen grapje. Nooit meer ‘even naar 
Bennie’ maar straks gaan we ‘even naar Nicky’. Voordat we dat onszelf 
aangeleerd hebben dan zitten we vast met onze zoons aan de bar want 
‘even naar Bennie’ zit er nu eenmaal in geprogrammeerd. Bennie 
namens de redactie van Ossennieuws bedankt voor het lachen. Bedankt 
voor ‘wat heb ie joh!’. 

Ossennieuws Beckum  

 

Pitamientjes – de jeugd aan het woord  

Elke maand mag ik bij ons door de school op zoek naar een leerling voor 
de Pitamientje. Deze keer kwam er een spontane roep door de hal: “Ik 
ben nog nooit geweest, mag ik een keer in de BBB?” Zo gevraagd, zo 
gedaan! 
 
Dit keer zit Romee Ottink voor mij. Romee is 10 jaar en zit in groep 7. 
Zij zit op handbal bij TVO D1. De eerste van het seizoen ging het erg 
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goed met de wedstrijden, daarom zijn ze nu een klasse hoger gegaan. 
De voorkeurspositie is de hoek of de opbouw. En Romee zit ook op 
dansen bij Emotion in Delden. Elke donderdag gaat ze daar naar toe. 
Elke week leren we een stukje van een streetdance en na een aantal 
weken is het dansje aangeleerd. 
 
Als ik vrij ben, spreek ik vaak met vriendinnen af, lekker samen dingen 
bakken, tekenen of tiktoks maken. Wat ik later wil worden, weet ik nog 
niet echt. Kapper vind ik wel leuk, heel toevallig ga ik er ook vrijdag naar 
toe. 
 
Dit is de eerste week weer na de kerstvakantie, die was erg leuk. Romee 
heeft veel leuke dingen gedaan: uitslapen, logeren, vuurwerk afsteken 
en kerst gevierd met familie. 
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De tweede helft van dit schooljaar is alweer begonnen. Het meest kijkt 
Romee uit naar het kamp. Voor het eerst dit jaar mogen de kinderen van 
groep 7 ook mee op kamp. Dat komt voor Romee dus super goed uit! 
                                                      Romee, bedankt voor dit gesprek! 
 
 

TWINTIG  VOORZETTEN OP …. Marloes Boenders 
 

Het nieuwe jaar is begonnen. Wat heet, we zijn alweer ruim drie 
weken – en een plens regen op 2-3-4 januari(!) – onderweg! Uw 
maandblad BBB start nu met haar 45e jaargang en zal de goede 
gewoonte van regelmatig de rubriek 20 Voorzetten op te nemen 
graag vervolgen. 
En we komen in deze uitgave terecht bij een vrouw die inmiddels een 
belangrijke spil is geworden in het Beckumer horecagebeuren. Na een 
roerige tijd waarin Boenders annex Het Wapen van Beckum notabene 
het 125-jarig bestaan (in 2020) stijlvol wilde vieren, brak de 
coronapandemie uit. Met desastreuse gevolgen voor ook het Beckumer 
horecabedrijf. Het rustieke horecacomplex met verschillende feest- en 
eetzalen kende vanaf de jaren ’70-‘90 een flinke expansie. En was en is 
een begrip in Oostelijk Nederland. Weliswaar zijn grote bruiloften 
enigszins uit de mode, maar voor allerhande party’s, bedrijfs-, jubileum- 
en themafeesten, verjaardagen, herdenkingen en vergaderingen heeft 
het Wapen van Beckum passende locaties. Daaraan kun je zeker 
toevoegen dat de cateringsector van Boenders de laatste jaren ‘een 
sterke poot’ is geworden. Van kleinschalige tot mega-evenementen; 
Boenders Catering is een begrip op dit horecagebied. En daar heeft 
vooral de catering service bij de Military Boekelo – met een 
bezoekerspotentieel van totaal meer dan 100.000 man publiek – voor 
gezorgd. 
 

Marloes Boenders, echtgenote van Roy, runt voor een groot deel de 
organisatorische tak van het bedrijf en zet mede de lijnen uit. Je zou 
kunnen zeggen; Marloes maakt deel uit van ‘het managementteam’. En 
toeval of niet; eind december van dit jaar vierden ze hun 12½-jarig 
huwelijk. Jazeker; een koperen bruiloft dus voor Roy en Marloes met hun 
dochter Lotte en zoon Joep. Marloes heeft destijds in de dorpsraad 
gezeten en in de stichting Beckum 750 jaar maar ook nu zijn overleg met 
clubs en instanties in Beckum geregeld aan de orde en ze geeft adviezen 
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aan of denkt mee met de organisatie van bepaalde Beckumer culturele 
activiteiten, zoals Kerstmarkt, Kingsnight, Midwinterfeesten of periodieke 
ouderenfeesten. Het is kortom tijd voor de  
20 voorzetten op Marloes Boenders. 
 

 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
45 jaar, 12,5 jaar getrouwd met Roy, maar we kennen elkaar al 23 jaar, 
2 kinderen: Lotte en Joep. Werkzaam bij het Wapen van Beckum, veelal 
administratieve werkzaamheden/personeelszaken, maar ik werk ook 
graag mee in de bediening. Hobby's: wandelen, tennis en sinds kort 
begonnen met golf. 
 

De sportcarrière: 
Vele jaren gevolleybald. Op mijn 8e begonnen bij de mini's bij Buvo in 
Buurse en daar gespeelt tot circa 2008. De laatste jaren aldaar speelde 
ik in het eerste team en draaiden we mee in de 2e klasse. Na in Buurse 
te zijn gestopt ben ik overgegaan naar TVO. Eerst bij de recreanten 
dames, daarna in het tweede team, maar door het werk in de horeca is 
competitie spelen (op vrijdag) niet te combineren. Nu speel ik alleen mee 
bij de recreanten als ze echt iemand nodig hebben en dat vind ik erg 
leuk. Verder tennis ik zo nu en dan. 
 

Het hoogtepunt: 
Promotie naar de 2e klasse met Buvo Dames 1. 
 



   

 

Beckum Beter Bekeken, jaargang 45, nummer 1 2023 
pagina 26 

 

Welke sport(en) heb je actief bedreven? 
Volleybal, jaren gedaan. Leuke teamspirit, leuke sport. 
 
Hoe en wanneer kwam je in aanraking met Boenders/Wapen van 
Beckum? 
Naast mijn studie werkte ik in de weekenden bij Buffalo Bill in 
Haaksbergen. Toen ik op zoek was naar een afstudeerplek voor mijn 
opleiding Facility Management kwam middels Saskia Boenders het 
Wapen van Beckum op mijn pad. Alvorens ik geslaagd was, was de liefde 
tussen Roy en mij al opgebloeid en kwam de Military al snel in zicht. 
Door dit grote project kon ik blijven werken en ben nooit meer 
weggegaan. 
 
Wapen van Beckum sinds jaar en dag hoofdsponsor TVO voetbal: een 
combinatie die voor de sport in Beckum niet weg te denken is: 
Waar mogelijk steunen we graag de Beckumer verenigingen. Roy is al 
40 jaar lid van TVO voetbal en ook is Joep speler van de JO12. 
Betrokkenheid bij het dorp en de verenigingen is goed. Helaas kunnen 
we door ons werk bijna geen wedstrijd bezoeken op de zondagmiddag 
maar gelukkig werken we dichtbij en kunnen we de stand volgen via de 
luidsprekers. 
 
Tijdens de coronapandemie in 2020-2021 waren het zware tijden omdat 
ook het 125-jarig bestaan van het Wapen van Beckum gevierd zou 
worden: 
Hoe mooi een 125-jarig jubileum ook is en hoe graag we dit ook wilden 
vieren, dit was wel het minst erge in deze periode. Het was 
verschrikkelijk om telkens opnieuw te horen dat je de deuren weer moest 
sluiten of mocht openen met allerlei restricties. Dit is niet de gastvrijheid 
waar wij voor staan. Gelukkig hebben wij, met ook dank aan onze 
medewerkers en de hiervoor bestemde subsidies, de gehele situatie 
doorstaan. 
 
Is de situatie de laatste maanden enigszins hersteld met feesten en 
partijen bij het Wapen van Beckum of door nieuwe opdrachten via de 
tak Boenders Catering? 
Afgelopen jaar hebben we het erg druk gehad. Natuurlijk werd er nog 
het een en ander aan feesten ingehaald van de voorgaande jaren. Maar 
gelukkig hebben we ook nieuwe projecten binnengehaald middels onze 
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cateringtak. Denk hierbij o.a. aan de artiestencatering op de Zwarte 
Cross of de catering op het Concours hippique in Bennekom. Voor 2023 
ziet de agenda er ook goed uit. 
 
De geregelde reclames op social media voor diverse activiteiten bij 
Boenders - Wapen van Beckum leggen geen windeieren: 
Op zich is de social media een mooie manier om onze activiteiten te 
promoten. We bereiken hierbij de mensen die ons reeds volgen en hopen 
dat zij hiermee ook anderen weer benaderen. Volg je ons nog niet op 
facebook of Instagram, doe dit dan snel, neem vooral deel aan of bezoek 
onze events. Er staan weer leuke activiteiten op de agenda voor dit jaar. 
Ook kun je je altijd aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
 
Er zijn voor- en achter de schermen volop plannen in de maak om in en 
rond Beckum geschikte locaties te vinden voor toekomstige 
woningbouw. Daarbij komen ook percelen grond van het Wapen van 
Beckum aan de orde, waarbij gesproken is/wordt met Twickel. Zijn die 
mogelijke plannen op termijn haalbaar of is dat nog niet te overzien? 
Wij zijn in gesprek met Twickel over onze toekomstplannen, hoe wij het 
zien of willen maar ook om te horen wat de voorstellen zijn van Twickel. 
Natuurlijk denken wij graag mee als het gaat over de toekomst van 
Beckum, echter zijn wij wel van mening dat het Wapen van Beckum een 
ziel heeft op deze plek welke niet elders te creëren is. 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/bloemen water geven/ontbijt maken/krant 
lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Toiletteren, douchen, flinke wandeling met de honden, ontbijten en aan 
het werk. 
 
Over politiek; wie vind je goed functioneren, aan wie erger jij je het 
meest aan en wie moet de nieuwe premier worden (of blijven)? 
Mijn politieke kennis is minimaal, maar ik heb wel in de gaten dat er iets 
moet gebeuren in Nederland. 
 
Welke artiesten en bands hebben jullie in de loop der jaren op het 
podium gehad? 
Ik zal er vast wat vergeten maar o.a.: Wir sind Spitze, Dean Saunders, 
The Vengaboys, De Paloma’s, PPM band, Lee Towers, Jan Smit, Frans 
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Bauer, Rene Froger, Jannes, Gerard Joling, Walter Kroes, Samantha 
Steenwijk, Django Wagner, John de Bever, Corry Konings. 
 

Over de toekomst; Wapen van Beckum, ’t Hagen en Boenders Catering 
blijven tot in lengte van jaren functioneren of staan er -op enig moment- 
veranderingen op til? 
Saskia en Paul hebben 't Hagen inmiddels overgenomen en wij (Roy en 
ik) hopen nog jaren de gastheer en gastvrouw van het Wapen van 
Beckum te mogen zijn. Laat er ook een kans blijven dat, mochten onze 
kinderen het willen, zij ook nog verder kunnen in dit prachtige bedrijf. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor social media. 
Zit een kern van waarheid in; ikzelf lees ook weinig tot geen krant maar 
volg het nieuws online, weekbladen gaan bij oud papier en de laatste 
nieuwtjes zie je voornamelijk op social media. En toch als de BBB in de 
brievenbus ligt lees ik deze wel gelijk door. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Lekkere Spaanse tapas aan de Costa Blanca. 
 

Humor is van ’t Hek, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer, Theo Maassen of 
anders. 
Mr. Bean/Jochem Myer. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… 
Australië. Een mooie trip met de camper Down Under. De diversiteit aan 
natuur, wildlife, stranden, cultuur (de aboriginals). Geweldig lijkt me dit. 
Dromen moet je houden! 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Liever niet, laat me maar slapen. Maar als ze me dan toch wakker maken, 
doe er dan maar een glas wijn bij! 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Laten we met ons allen werken aan een snelle voortgang van de 
woningbouw, dit is een must voor de toekomst van Beckum. 
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In Memoriam 

Op vrijdag 13 januari is Johan Veldhuis op 78-jarige leeftijd overleden. 

Johan, die ruim 54 jaar getrouwd was met Gretha Veldhuis-Katier, woonde zijn 
hele leven aan de Geurtsweg in Stepelo. Hij werkte een kleine veertig jaar als 

tegelzetter en vervolgens richtte hij zich later samen met zoon Steven volledig 

op de paardenhouderij. 

Johan overleed na een ziekbed van ongeveer 1,5 jaar. Vol vertrouwen ging hij 

de behandeling aan, maar medio 2022 bleek genezing niet mogelijk. In het 
hospice is hij na drie dagen vredig ingeslapen in het bijzijn van z'n vrouw en 

een van de kinderen.                                                                        
Franklin Veldhuis 

WAT DOO’T WIE IN’T NIEJE JOAR? 
in’t nieje joar blif ne elfsteed’ntoch ne mooie dreum 

in’t nieje joar hool wie ne dreung’n potsplas 
in’t nieje joar tel wie noa de zesse wear ne zeum 

in’t nieje joar stokker wie wear mear op’t gas 
in’t nieje joar veur wie ok mear auto op ’t elektries 

in’t nieje joar bunt de las’n aamper nog op te breng’n 
in’t nieje joar blieft de bing’n good an de pries 
in’t nieje joar goat de hoonder mear eier leng’n 

in’t nieje joar bunt alle dwasliggers nig good wies 
in’t nieje joar mot ok ne bool boer’n d’r met stop’n 
in’t nieje joar valt er met biesterleu nig te proat’n 

in’t nieje joar ma’j op zien minst op beste eapeloogst hop’n 
in’t nieje joar wi’j völle luxe dinge wa loat’n 

in’t nieje joar hef ’n een mear vleis op’n teelder as’n aander 
in’t nieje joar zol’t ze oe vaste de kaste wal is oetkear’n 

in’t nieje joar zal dat bloas’n van den pochstrot nig veraander 
in’t nieje joar zolt ze dee relschoppers wal mores lear’n 

in’t nieje joar blif ’t poasveur braa’n mer ’t is ma ‘n klein heupke 
in’t nieje joar legt ze ne weel’n haas’n zoolt op ’n stet 

in’t nieje joar nemt alle leu met de miljeuwet’n een leupke 
in;t nieje joar zit ze oe met hoge kos’n op ’t jek aj dat me wet 

in’t nieje joar blif ‘t grös bie ’n buurman alsma greuner 
in’t nieje joar is andach veur oen noast’n ok völ weard 

in’t nieje joar blif ne scheppel groond de helfte van ne beunder 
in’t nieje joar is elk’n sukkel merakels van zien sokkel pleard 
in’t nieje joar goa’w met oons bbb blad de 45e joargaank in 

in’t nieje joar schrief wie oonze vingers weer blauw met verhaal’n 
in’t nieje joar mo’’w positief blie’m, zwatkiek’n hef gin zin 

in’t nieje joar begin’t met völ heil en zeeng; hoo’j niks veur te betaal’n!! 
HekselmesienHarry 
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“OSSE” is van start gegaan!!! 
Het belooft voor Levenslust een bijzonder jaar te worden.  
Want voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging wordt dit jaar een 
openluchttheater gespeeld. In 2020 zijn de voorbereidingen begonnen, in september 
dit jaar moet het allemaal gaan gebeuren. We hebben er enorm veel zin in! Vlak voor 
Kerst is de rolverdeling bekend gemaakt. De jonge pastoor Osse wordt gespeeld door 
Nando Scharenborg, de oude Osse wordt gespeeld door Louis Nibbelink.  
Maandag 9 januari jongstleden was de eerste bijeenkomst in het Proggiehoes waar alle 
90 spelers en figuranten met elkaar kennis maakten.  
Niet alleen met elkaar, maar ook met het script. Na de aftrap van Harry Lutkenhaus 
werd gezamenlijk het script doorgelezen onder leiding van regisseur Jos Brummelhuis.  
En natuurlijk was schrijver en verteller Jan Riesewijk ook van de partij. En alleen het 
lezen van de teksten zorgde al voor gelach, dat belooft veel goeds voor de uitvoeringen 
in september… 
Afgelopen 16 januari was de eerste echte officiële repetitie waarin een aantal scènes 
zijn gelezen en gespeeld. Dat was ook een mooie avond met veel humor....... De 
pastoor is niet het enige "petret" in het stuk, dat is wel duidelijk geworden na die 
avond.  
Niet alleen het spel zelf is van start gegaan. De sponsorcommissie is druk bezig met het 
benaderen van bedrijven voor sponsoring van ons openluchttheater.  
En niet zonder resultaat: heel fijn dat de eerste bedrijven een financiële bijdrage doen 
en/of materiaal gaan leveren.  
Ook onze crowdfundingsactie begint te lopen, fijn! Informatie over sponsoring en 
donaties is te vinden op www.theaterosse.nl.   
                                                                                         Namens Levenslust, Arjan Lammers 

 
De eerste officiële repetitie in het Proggiehoes! 

 

http://www.theaterosse.nl/
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Louis Nibbelink, Jan Riesewijk en Nando Scharenborg; resp. de oude 

Osse, schrijver-verteller en jonge Osse…(foto’s facebook) 

 
datumbank 
 

25 jan.  Vrouw Actief Beckum; Apotheker Swen Kuipers komt op bezoek 

  2 febr.Wat de pot schaft* 
  4 febr.Midwinterfeest bij het Wapen van Beckum 

  7 febr.Ouderensoos 
15 febr. Wat de pot schaft* 

15 febr. OVBO; Jaarvergadering 

18 febr. Marathon kaarten. Aanvang 10.00 in 't Geertman 
18 febr. Carnaval bij café Halfweg 

18 febr. Oud Papier 
25-26 feb.Open dagen St. Historisch Archief Beckum 

  2 maart Wat de pot schaft* 
  7 maart Ouderensoos 

  8 maart Vrouw Actief Beckum; Eetbaar Erf uit Markelo komt op bezoek 

15 maart Wat de pot schaft* 
18 maart Oud Papier 
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27 maart Jaarvergadering tennis 
30 maart Wat de pot schaft* 

4 april Ouderensoos 

14 april Vouw Actief Beckum; wandelen olv een gids door Stad Delden 
16 juni OVBO; Zomeractiviteit 

14 sept.OVBO; Bedrijfsbezoek 
14 t/m 17 sept. en 21 t/m 24 sept.  Osse, petret van 'n  pestoor. 

Openluchtspektakel op meerdere locaties in Beckum 

21 nov. OVBO; Thema-avond 
 

*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 17.30 
uur gaan we samen eten. Kosten bedragen € 7,50 inclusief consumptie. Geen 
vervoer? Geen probleem. U wordt opgehaald en weer thuisgebracht. 
 

VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 

schooljaar 2022-2023 
27 febr t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

  7 april t/m 10 april Paasweekend 
24 april t/m 5 mei Meivakantie 

18 en 19 mei  Hemelvaart 

29 mei   2e Pinksterdag 
21 juli t/m 3 sept. Zomervakantie 

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

 
 
VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
JANUARI 
Di 31 jan.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 

FEBRUARI 
Di 14 febr.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 

Za 18 febr.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

Di 21 febr.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Di 28 febr.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 

MAART 
Di 14 mrt.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 

Za 18 mrt.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

Kijk op de website (www.heiligegeestparochie.nl/vieringen) en in Onder Ons voor 
het actuele vieringenrooster.  

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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carnaval Beckumer Ossens; 
nieuwe prins Ronnie 1e geïnstalleerd! 

 

 
Eerst het ludieke aftreden van prins Leo 1e 

 
Niet een van de voorspelde kandidaten werd prins carnaval bij de 
Beckumer Ossens. Maar wel Ronnie Morsink uit het grensgebied 
Stepelo-Eppenzolder. Het voormalige varkensbedrijf van Ronnie was 
weggesaneerd en hij dacht - na zijn TVO functie; bestuur accommodatie 
zaken - wellicht: “Och, samen met gemalin Daniëlle kaank’t èѐgluk ok 
wa woch’.Aldus werd hij geïnstalleerd als prins met alle toeters en bellen, 
nadat voormalig prins Leo 1e op spectaculaire wijze was afgevoerd… 
ALAAF!!! 
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FC Twente ster ZERROUKI op bezoek  
bij TVO sponsoren 

 
TVO sponsoravond met gastspreker Ramiz Zerrouki van FC Twente (rechts), 

verder links op foto Twente’s jeugdspeler Irakli Yegoien en 
Marco Ottink TVO sponsorcommissie (foto Harrie Jannink) 

 

Een onderhoudende avond met een inkijk op de loopbaan van de 
rijzende ster die ook door Feyenoord werd begeerd, maar FC Twente 
trouw bleef. Zerrouki woont al jaren in Haaksbergen bij het gastgezin 
van Marcel Mentink. Marcel introduceerde de FC Twente spelers op deze 
sponsoravond bij TVO. Pikante opmerking ’s avonds; “een transfer van 
Zerrouki naar Feyenoord gaat niet door, maar een uitnodiging van TVO 
kon hij niet afslaan… ” 

 
“at ze oe de bokse te strak opbeend, ko’jt wal is merakels 

benauwd krieng’…” 
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Bestuurlijke mededeling TVO 
In de uitgave van januari 2022 van Beckum Beter Bekeken had TVO-
voetbal voorzitter John Frongink gemeld dat Harold Oude Veldhuis ook 
in het seizoen 2022/2023 trainer-coach van TVO1 zou zijn. Kort voor het 
einde van het seizoen 2021/2022 kwam TVO daarop echter terug. 
Volgens Oude Veldhuis was dat niet mogelijk.  
Het zag er aanvankelijk naar uit dat de Arbitragecommissie van de KNVB 
over de standpunten van partijen zou moeten oordelen. Voorafgaand 
daaraan zijn partijen in overleg getreden en hebben zij besloten de 
arbeidsovereenkomst voor het seizoen 2022/2023 met wederzijds 
goedvinden voortijdig te beëindigen. 

 
DE FINISH VAN DE ARCTIC CHALLENGE 

BIJ HET WAPEN VAN BECKUM 

 
 
 
 
 
In de volgende februari BBB oa. het relaas van Beckumer deelnemers 

Jarno en Raimond; team 21! (foto’s facebook) 
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DEZE MAAND… in één ludieke volzin 
 
Een barkeeper, die na 35 jaar zijn bruine café overdoet aan een 
ambitieuze creatieve ‘jongeling’ in een uitgebreid tweeluik gesprek, die 
ook in BBB al geregeld aan de weg timmert met ludieke Osse teksten, 
met daarnaast 20 voorzetten op de ega van de eigenaar van die andere 
plaatselijke rustieke horeca-gigant die worden ingekopt, terwijl naast de 
reguliere nieuwsfeiten binnen en buiten de dorpsgrenzen – waaronder 
Dorpsraadzaken – de nieuwe prins carnaval is geïnstalleerd en waarbij 
de echtgenote vd. prins, Daniëlle genaamd, in de wolken was met de 
uitspraak: “Oh, wat mooi” en Zerrouki als FC Twente ster op bezoek was 
bij TVO waarna een mega grote pooltocht naar het hoge Noorden – met 
Beckumer deelname – de finish had bij het Wapen van Beckum, dus 
kortom staat Beckum op veel niveaus danig in de kijker in deze BBB 
uitgave en ach… graag gedaan natuurlijk! 
 
 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 
ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 

DINSDAGMIDDAG  : 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 SCHMITZ; 053-5721763 

MAANDAG   : 13.00 – 17.00 uur 
DINSDAG   : 16.00 – 21.00 uur 

 WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 

(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 
(Zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 

TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 
Praktijk aan huis 

Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

Podotherapie Reggestreek 0548-794515 
VRIJDAGMIDDAG op afspraak 

 

 

ne droadneagel is ne spieker den ie in’t hoolt sloat 
mer ok ne mies’n gloepert den ie lewer nig achter oe loat… 


