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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! 

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

45…………….……………………………….2 
 

Laatste Week Nieuws 
 

• Hoogtijdagen afgelopen weekend in Beckum. Waar vrijdag 
prins Ronnie 1e met zijn Beckumer Ossens aanhang de 
jeugd vermaakte. Kindercarnaval met diverse spelletjes bij 
café Halfweg (zie ook de foto’s achterin deze BBB). De 
Ossens zetten de feestelijkheden dat weekend voort met 
o.a. bezoeken aan buurtdorpen, druk, druk, druk..  

 

• Café Halfweg neemt komend weekend afscheid van uitbater 
‘Bearnd’ Spanjer met de nodige ceremoniën; een 
gedenkwaardig feit. Bij ons bruine café zwaait daarna Nick 
Laarhuis de scepter; alle succes kerel! 

 

• Zaterdag was ook gezellige drukte in sportzaal ’t Geertman. 
Volle bak in de kantine met de populaire kaartmarathon. 
Terwijl in de sportzaal een gezellig sportuurtje was voor de 
Beckumer kroost. Met zo’n 20- tal kinderen in de leeftijd van 
2 ½ tot 4 jaar. lekker dansen en huppelen op muziek.  

  

• De exra middenpagina’s in deze BBB geven weer bemoedigende 
informatie omtrent alle ontwikkelingen rond de MFA plannen en 
– hoogst noodzakelijke – woningbouw! 

 

 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 MAART 2023 
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Wat U Leest In Deze Februari BBB 
 

• beckum 4all 

• ei en zaad….doorgaan tot dat het praat 

• trekker gestolen… en weer teruggevonden 

• 20 voorzetten op…. monique busscher 

• pitamientje…. de jeugd aan het woord 

• de lus zonder po maar niet het einde van de show 

• luk akkefietjes / beckum toen en nu 

• zwarte doffer beckum / tvo potgrondactie 

• oud papieractie, goed voor elkaar in beckum 

• open dagen historisch archief beckum e.o.  

• wist u datjes /  wat is’t wat 

• vrijwilligersfeest TVO / in memoriam 

• midwinterfeest groot succes 

• osse spektakel gaat van start, donaties gevraagd! 

• vieringen blasiuskerk beckum /datumbank 

• we gaan naar lourdes / volksdansers gezocht 

• ait vedan weer op de planken 

• handbalselectie TVO dames 

• middenpagina’s met Dorpsraad ontwikkelingen 

• toetje van de maand; handbalselectie TVO dames 

• deze maand … in een volzin 

• openingstijden gezondheidspost  

 

 
zo zit dat dus… 
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Beckum 4All 
 

Beste Beckumers, 
Jullie hebben al een tijdje niets van ons gehoord. Beckum4All was de 
Kerstmarktgroep van Ria, Irma, Ine en Sonja. Nadat we hiermee gestopt 
zijn, hebben we nog wandelingen georganiseerd in samenwerking met 
Toneelvereniging Levenslust. De opbrengst van deze wandelingen zijn 
naar een goed doel in Beckum gegaan, o.a. naar “Wat de pot schaft”. 
Het bedrag is onder andere bedoeld voor de aanschaf van kookgerei. 
Voor de Kerstmarkt heeft onze topper Arnold mooie marktkramen 
gemaakt. Deze zijn nu overgegaan naar Beckum4All en worden 
verhuurd. Arnold en Ria zorgen voor het onderhoud en vervoer. Samen 
zorgen we er voor dat de kramen worden opgezet. De opbrengst hiervan 
komt in onze pot. 
Voor deze pot hebben wij een mooi algemeen Beckums doel gevonden, 
namelijk de voorstellingen van Pastoor Osse, een Beckums verhaal dat 
dit jaar september in een prachtige uitvoering wordt georganiseerd door 
Toneelvereniging Levenslust. Wat is nou mooier dan dat hen weer voort 
kunnen helpen met een bijdrage van € 500 in hun onkosten voor dit 
fantastische spektakel!! We kijken er naar uit. 
           Met vriendelijke groeten, Beckum4All: Ria, Ine, Irma en Sonja 
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Ei en zaad…. Doorgaan tot dat het praat 
Jolita Satink en Bart Leferink, wonend op de Wildbaan, hebben een 
intensieve periode achter de rug. Zij horen bij 'Een op de zes' en dat was 
niet hun wens. Eén op de zes stellen komen in de medische molen 
terecht om hun kinderwens te vervullen. In 2016 kwam de wens voor 
een kind en in 2018 begonnen de onderzoeken omdat het niet lukte. Dat 
zoiets een ingrijpend proces is, mentaal en fysiek, is iets wat voor iemand 
die dat zelf niet meemaakt wel iets wat je je voor kunt stellen, maar je 
weet dan niet hoe het voelt. Ondertussen krijgen mensen om je heen 
kinderen alsof het niets is en ook daar heb je dan mee te dealen. 
 

Om alles een plek te geven, is 
Jolita in 2019 begonnen met 
alles van zich af te schrijven. 
Maar het werden geen losse 
zinnen, het werden hele 
hoofdstukken. Zo is het idee 
van een boek ontstaan en 
Jolita wilde dit alleen 
uitbrengen bij een happy end. 
En hoe mooi is het dat er een 
happy end is? In april 
verwachten Jolita en Bart hun 
eerste kindje. Dus... kom 
maar op met dat boek!!! In 
januari moest het manuscript 
binnen zijn en inmiddels is het 
redactiewerk klaar. Het boek 
ligt op dit moment bij de 

vormgever en Bart heeft er een pakkende titel voor gekozen. 
 
Kortom, we hebben een auteur in Beckum. Dat is iets om aandacht aan 
te besteden in deze BBB. 
 
Allereerst, hoe gaat het met je? Verloopt de zwangerschap voorspoedig? 
Gelukkig gaat het vanaf week 12 heel erg goed met mij en de 
zwangerschap. Op het moment dat wij te zien kregen dat het hartje 
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klopte, had ik helaas last van bloedingen. Deze werden veroorzaakt door 
hematomen, dat zijn bloeduitstortingen die in mijn baarmoeder zaten.  
 
Schrijven om alle indrukken, verdriet en frustratie van je af te schrijven. 
Het heeft je ook echt geholpen? 
In het begin dacht ik van niet maar nu kan ik volmondig ‘ja’ zeggen. Het 
is voor mij absoluut een stukje verwerking geweest.  
 
Hoe voelt het als iedereen om je heen ogenschijnlijk makkelijker zwanger 
wordt dan jij? Kunnen jullie dan nog blij zijn voor een ander of neemt 
het verdriet het over? 
Je gunt het iedereen maar jezelf stiekem net iets meer. Voor mijn gevoel 
konden Bart en ik dit heel goed aan en ging het even niet dan spraken 
wij daar samen thuis over.  
 
Het zal ook niet makkelijk zijn voor vriendinnen/buurvrouwen/etc. om 
dan aan jullie te vertellen dat er gezinsuitbreiding komt. Hoe hebben 
jullie dat ervaren? 
Het is zeker voor mensen die dicht bij ons staan moeilijk geweest ons te 
vertellen dat ze een kindje verwachten. Soms kwamen ze met lood in de 
schoenen bij ons binnen. Gelukkig gingen ze allemaal met een fijn gevoel 
de deur uit. Wij waren/zijn vooral heel dankbaar dat wij van beide kanten 
neefjes en nichtjes hebben. Stel dat zij ook bij één op die zes hadden 
gehoord.  
 
Wat hoop je te bereiken met dit 
boek voor stellen in dezelfde 
situatie? 
In het boek deel ik ook tips. 
Uiteraard hoop ik dat mensen die 
in een soort gelijk traject zitten hier 
wat aan hebben. Ook wil ik laten 
zien dat het absoluut geen 
schaamte is. Het is iets wat je 
overkomt, niet iets waar jezelf voor 
gekozen hebt. Ik hoop vooral door 
middel van het boek te bereiken 
dat mensen hun eigen gevoel 
blijven volgen, er erkenning en 
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steun uithalen. Wij zijn niet de enig, helaas komt ongewenste infertiliteit 
vaak voor.  
 
Hoe eng is het om dit uit te geven in een boek en dit te delen met de 
hele wereld? 
Haha, goede vraag! Soms heel eng. Ik heb mijn laptop wel eens 
dichtgeklapt en gedacht ‘Waar ben ik in godsnaam mee bezig?’. Maar 
hoe mooi zou het zijn dat ik door het delen van ons verhaal andere 
stellen kan helpen, motiveren, erkenning te geven en vooral het gevoel 
te geven dat er geen taboe over hoeft te zijn? 
 

Denk je nog aan een vervolg of is dit een eenmalige ervaring? 
Nee, op dit moment denk ik zeker niet aan een vervolg. Wat de toekomst 
brengt, dat weet niemand.  
 

Waar is het boek te koop/te bestellen? 
Op dit moment kun je een pre order plaatsen. Mensen mogen mij of Bart 
persoonlijk benaderen. Ook is er een speciaal Instagramaccount 
genaamd ‘Ei . en. zaad’. Dit account is openbaar en via een DM kunnen 
mensen een boek bestellen of vragen aan mij stellen. Mijn doelstelling is 
om het boek definitief tastbaar te hebben voor mijn bevalling. Voor 
mijzelf dan een mooie gedachte omdat ik dan letterlijk het boek dicht 
kan slaan.  

 
TREKKER GESTOLEN… en weer teruggevonden 
 

Zo heb je als Scouting Buitencentrum Beundersveld een trekker en zo 
wordt de schuur opengebroken en ziet men de trekker rijden bij 
Bornerbroek. Veel schade aan de schuur, veel frustratie bij de 
vrijwilligers. Buurtapps en social media werden ingeschakeld om mee te 
zoeken naar de oranjekleurige trekker. De scouting, de zelf geen leden 
heeft maar het terrein verhuurd, heeft jaren gespaard voor deze trekker. 
Maar….. de trekker is weer op de oude plek in de schuur. Het verzoek 
om uit te kijken naar de trekker heeft geholpen. Men kreeg tips en de 
saamhorigheid steeg. Men tipte de scouting en zo konden zij de politie 
inschakelen. Niet veel later stond de trekker weer in de gerepareerde 
schuur. Mooi staaltje noaberschap en samenwerking met de politie en 
boswachter.  
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Twintig Voorzetten op….     Monique Busscher 
 

Laten we meteen 
maar met de deur in 
huis vallen. We 
richten onze twintig 
voorzetten op een 
bewoonster die nabij 
de vroegere (in de 
volksmond geheten) 
Wildbaan locatie 
woont. Al heel wat 
jaren heeft ze een 
goed lopende praktijk 
opgebouwd voor 
voetverzorging in alle 
mogelijke facetten bij 
haar huis aan de 
Pastoor Eppinkstraat 
met de wervende 
slogan; Studio Monique, jouw pedicure in Beckum’. Maar er staan 
veranderingen in de planning. Want op termijn verhuist het gezin – met 
praktijkruimte – naar Stepelo. Daar wordt een nieuw huis gebouwd naast 
de familie Morsink. Inderdaad, waar de nieuwe prins carnaval van de 
Beckumer Ossens woont; Ronnie 1e. Monique Busscher is dus haar 
naam. Ze had in het verleden zitting in het oudercomité bij basisschool 
De Bleek en draait al enkele jaren mee in de TVO kantine met 
bardiensten zondags. Daarnaast is ook haar man Tonny Busscher bij 
toerbeurt actief bij de kantinedienst én bij de TVO beheerdienst zondags. 
Verder maakt ze deel uit van de vrijwilligersgroep van ‘t Proggiehoes.  
 

Maar sinds enige tijd stelt Monique ook haar creatieve talent ten dienste 
van Toneelvereniging Levenslust. En dat wordt met het komende mega 
volksstuk over de legendarische ‘Pestoor Osse’ dit najaar nog een hele 
uitdaging en krachtproef! Maar zeker vermeldenswaardig is ook dat de 
familie Busscher twee jaar geleden een flinke ‘gezinsuitbreiding’ had. 
Hun hond Luna wierp maar liefst 12 puppy’s en dat waren hoogtijdagen 
met de dagelijkse voeding en verzorging! Maar het was zeker de moeite 
waard, want alle puppy’s vonden een warm nieuw thuis bij andere 
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hondenliefhebbers. Al deze veelzijdigheid en verschillende 
aandachtspunten vragen om de mening over allerhande zaken, vandaar 
deze Twintig Voorzetten op Monique Busscher !! 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Nu nog 57 jaar jong, getrouwd met Tonny Busscher en samen hebben 
we drie kinderen (22, 26 en 28 jaar). Mark en Janiek wonen in 
Haaksbergen, Laurie in Delden en Anouk woont nog thuis. Ik heb een 
mooi en dankbaar beroep als pedicure. Daarnaast mag ik graag 
wandelingen maken met Luna en zo nu en dan ook bloemschikken. 
Gezellige uitstapjes maken, daar houd ik ook van. En toneel… ja dat is 
zo leuk!! 
 
De sportcarrière: 
Die is bij mij niet bijzonder, een beetje voor de hobby, in het verre 
verleden turnen, later volleybal en fitness. Nu al weer heel wat jaren 
badminton in Beckum. We hebben een mooi aantal dames bij elkaar 
maar nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Het sportieve met het 
aangename beleven, dat is leuk. 
 
Het hoogtepunt: 
Toch wel de geboorte van onze drie kinderen, dat vergeet je nooit weer. 
Daarnaast was onze trip naar Canada in 2007 ook zeker en hoogtepunt. 
Wat een prachtig land!! Wat betreft de laatste jaren is dat wel mijn 
debuut bij Toneelvereniging Levenslust. Uit je comfortzone stappen, dat 
is wat het met je doet. Zonder ervaring en ondanks dat het niet altijd 
gaat zoals ik zou willen, heb ik er heel veel plezier in om te doen. 
 
Hebben/hadden jullie kinderen nog sportieve ambities, zo ja welke? 
Door de jaren heen hebben ze dat allemaal wel opgepakt, maar verder 
zijn geen van allen uitblinkers hierin. 
 
Hoe kwam je zo op het vak pedicure oftewel voetverzorging? 
Tja, hoe liep dat ook weer. Vóór dit vak werkte ik 21 jaar bij Tubantia 
Twentsche Courant in Enschede. Maar bij de derde reorganisatie 
(digitale tijdperk) viel mijn ontslag. Het maakte mij wel een beetje van 
de wijs. Thuis jonge kinderen, de slechte economie, de banen lagen niet 
voor het oprapen. Toch heeft dat samen ervoor gezorgd dat ik de switch 
richting de zorg heb gemaakt. Eerst geproefd aan het tandarts vak maar 
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uiteindelijk bij de voeten terecht gekomen. De combinatie van een jong 
gezin, aan huis werken met zelf in te delen werktijden, dat was een 
mooie stap. We hebben ons tuinhuisje c.q. kippenhok verbouwd tot een 
prettige salon. Al met al heeft het goed uitgepakt. Ik ben blij met mijn 
praktijk, vooral als de cliënten weer met fijne voeten de deur uit gaan. 
Ze komen ook terug, dat is helemaal het mooie ervan. 
 
In Beckum zijn in middels relatief veel gezichts-, voet- en 
haarverzorging, oftewel pedicurezaken. Daar is volgens jou voldoende 
markt voor? 
Oh ja hoor, voeten genoeg!! Verzorging is en blijft belangrijk, ook als je 
ouder wordt. En daarbij, een groot deel van mijn bezoekers komen uit 
Boekelo, Delden en Haaksbergen, dus geen nood. Ze komen zelfs nog 
uit Utrecht en Haarlem als het hun zo uitkomt, leuk hè. 
Nee hoor, ik zie de andere dames als collega’s in plaats van 
concurrenten. 
 
Jullie gaan een nieuw huis bouwen in Stepelo, waren die plannen er al 
lang? 
Ja dat klopt, alhoewel ik je dan wel moet verbeteren, volgens de 
ingezetenen is het Eppenzolder in plaats van Stepelo, maar dat maakt 
ons niet uit. Nadat we een aantal jaren geleden een poging hadden 
gedaan om in Beckum een bungalow te kopen, waren de verhuiskriebels 
weer verdwenen. Totdat Ronnie Morsink belde. Hij vertelde dat er bij 
hem naast nog een bouwkavel beschikbaar was. Dat heeft ons opnieuw 
aan het denken gezet. Levensloopbestendig bouwen zou natuurlijk heel 
mooi zijn. Wonen aan de Ensinkweg maakt wel dat we betrokken blijven 
bij Beckum. Zo kan ik ook gewoon verder met mijn Studio. Dat zijn een 
aantal voorwaarden voor ons. We hebben alle plussen en minnen op de 
rij gezet, dat heeft gemaakt dat we de knoop hebben doorgehakt. Mijn 
praktijk verhuist dus mee, vanaf mei dit jaar is iedereen welkom; 2,5 km 
verderop aan de Ensinkweg 2A. Jasper en Lian ten Dam worden de 
nieuwe bewoners van ons huis. Ze zijn er blij mee. Ze zullen de 
gemiddelde leeftijd van onze buurt wel flink naar beneden halen. 
 
Jonge hondjes kweken, lag dat altijd in de planning en komt nog een 
nieuwe ronde? 
Dat zou leuk zijn want we hebben ervan genoten toen Luna een nestje 
had. 13 Jonge hondjes, wat een spektakel, vooral toen ze groter werden. 
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Alle 13 hebben ze een goed huis gekregen. Onze bouwplannen hebben 
de komst van een 2e nestje verdreven, wie weet komt het er nog een 
keer van. 
 
De woningbouwplannen in Beckum moeten doorgaan, ‘en rap een 
beetje’: 
Ja, zeker weten. Alle procedures herhalen zich voor de zoveelste keer. 
Maar ik heb veel vertrouwen in de huidige dorpsraad ‘Bruisend Beckum’. 
Het is een mooi team enthousiaste mensen. 
 
Toneelspelen bij Levenslust was al lang een wens van mij en ik hoop 
straks bij het Pestoor Osse spektakel mijn bijdrage te kunnen leveren: 
Dat had ik heel graag gedaan maar door uitstel in verband met corona 
wordt dit spektakel, ter ere van het 75-jarig bestaan van 
Toneelvereniging Levenslust twee jaar later op de planken gezet. Dat 
maakt dat ten tijde van onze nieuwbouw (we bouwen in eigen beheer) 
ik me niet op twee projecten tegelijk wil en kan richten. Heel jammer 
maar soms gaat dat zo. Daarom houd ik me deze wintermaanden samen 
met Angela Morsink en Diane Hofstede bezig met de sponsoring van dit 
spektakel. Heel verrassend al die spontane reacties. Dus wie ‘Pestoor 
Osse’ óók een warm hart toedraagt, neem gerust contact met me op! 
 
Vind je het ook zo erg voor trainers die tussentijds worden ontslagen? 
Tja, als je in dat vak werkzaam bent, weet je dat het zo kan gaan. Het 
verdient vaak niet de schoonheidsprijs. 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/bloemen water geven/krant 
lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Mobiel van de lader, toilet, koffie (héél belangrijk), hond voeren, nieuws 
kijken en dan is Luna aan de beurt voor een wandeling. ‘s Morgens vaak 
kort maar later op de dag voor een grotere ronde. 
 
Als je in de schoenen stond van de Hengelose burgemeester, was mijn 
eerste besluit: 
Nieuwbouw in Beckum, zowel starterswoningen als voor mensen op 
leeftijd. Maar naar mijn mening hoort daar ook een vorm van ‘Kulturhoes’ 
bij, waar mensen spontaan binnen kunnen wandelen. 
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Bij tv kijken geef ik de voorkeur aan een Duitse krimi/Hollandse quiz of 
soap/natuurfilm/lang leve de liefde/politieke beschouwing/de slimste 
mens, of anders: 
Gezellige humor vind ik wel leuk, er is al genoeg zooi op de wereld. Zo 
nu en dan een serie op Netflix vind ik ook leuk, maar dan vaak alleen in 
de wintermaanden. Net de serie Braking Bad gekeken. 
 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor social media: 
Daar komt het in de praktijk wel op neer maar door de leuke artikelen 
die er in staan met betrekking tot de jeugd blijven ook zij wel betrokken. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Net vandaag heerlijke pan erwtensoep gemaakt, smaakte goed. Alle 
eenpansgerechten vind ik lekker, van maaltijdsoep tot pasta of 
stamppot. 
 
Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen: 
Ik blijf mr. Bean altijd nog leuk vinden. Toen Mark klein was, droomde 
hij over mr. Bean, je hoorde hem dan praten op dezelfde manier, hij 
antwoorde dan ook nog op mijn vragen, lachen toch!! 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Afgelopen jaar de maand juni door Oostenrijk, Italië, Zwitserland en 
Duitsland getrokken. We hebben ervan genoten, ook Italië is prachtig. 
Noorwegen staat nog wel op mijn lijstje, maar goed, dat komt er nu eerst 
niet van. 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Ik zei altijd patat met dubbel mayo, totdat Tonny mij daar ‘s nachts mee 
verraste. Hoeft niet meer. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Nog even en het voorjaar komt eraan. Laten we daar met z’n allen van 
gaan genieten!! 
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Pitamientje, de jeugd aan het woord 
Deze keer staan onze schoolprins en -prinses in de spotlights. 
 
Onze schoolprins Duuk en schoolprinses Elke heersen in deze 
carnavalstijd over basisschool De Bleek.  
 
Op dinsdag 7 februari verzamelden de kinderen van groep 4 t/m 8 zich 
in de hal. In het midden van de hal, op een podium, hing een groot doek 
aan een hoepel. Duuk en Elke waren al eerder op school gekomen om 
de carnavalskleren aan te trekken. Zij zaten verstopt onder het doek in 
vol ornaat. Het doek viel en daar stonden ze! Onze schoolprins en 
schoolprinses. 
 
Duuk en Elke waren al iets langer op de hoogte dat zij de schoolprins en 
-prinses zouden worden. En dan is het toch best lastig om dit te 
verbloemen voor je klasgenoten. Er werden verschillende smoesjes 
gebruikt en de kaken waren stijf op elkaar. 
 
Laten we eens wat meer over onze hoogheden vertellen. 
 
Duuk Blanken zit in groep 8 en houdt van voetbal. Hij voetbalt in JO-13-
1. Linksvoor in het veld kunnen jullie hem vinden. De eerste wedstrijd 
van deze competitie is net geweest en nipt verloren met 4-3. De 
vakanties vindt Duuk het leukst van school en volgend jaar mag hij naar 
de middelbare school. Hij wil naar Twickel Delden. 
 
Elke Ottink zit ook in groep 8 en houdt van handbal. Zij speelt in D-jeugd. 
Ze zijn net een klasse gestegen en dat maakt het in de wedstrijden wel 
iets uitdagender. Op maandag en zaterdag gaat Elke naar de 
handbalschool Twente in Almelo. Elke vindt TikTok geweldig en dit doet 
ze dan ook graag in haar vrije tijd samen met haar vriendinnen. Ook Elke 
gaat aan het einde van het jaar naar Twickel Delden. 
 
Op vrijdag 17 februari wordt er carnaval gevierd samen met de 
Beckummer Ossens. Duuk en Elke gaan dan voorop in de polonaise met 
prins Ronnie en adjudant Leo. Samen met alle leerlingen van De Bleek 
gaan we er een leuke dag van maken! 
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De Lus zonder PO maar niet het einde van de show 

Op 2 februari heeft Pascal Ottink afscheid 
genomen als één van de organisatoren 
van De Lus. We bedanken hem uiteraard 
voor alle inzet, hulp en ideeën én het weer 
op de kaart zetten van De Lus! Pascal: 
BEDANKT!! We hebben in Stefan de Wit 
een zeer enthousiaste nieuwe aanvulling 
voor de organisatie gevonden en hebben 
er veel zin in om samen met hem dit 
mooie evenement te gaan organiseren! 
NB: 30 september staat genoteerd in de 
agenda’s uiteraard!!  
De Lus van Beckum 2023! 
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LUK AKKEFIETJES 
Ik mot er nig an dèѐnk’n dat de beeste tmet wear oet’n stal mot en de 
wèѐre in wot dreem’n. Want dat za mie dan wear ’n genuil geem van 
dee dwasliggers dee doar op teeng’bunt, dat zal’t. Want dat gif in hun 
oong’ extra stikstof oetstoot in de natuur. “Beeste mot op stal bliem, 
want dan bunt ze better te passe, dat bunt ze. En veurkomt dat de zwat- 
en roodboonte beeste de wèѐre voldriet want dat is schadelijk veur de 
natuur’’.Ja, wat wi’j dan, ne driettonne in de wèѐre toozett’n? 
Zodat de beeste um buurten op de tonne goat zitt’n um hun grote 
behoefte te doon en’mes op te vang’n? ik zee’t in miene ongebreidelde 
fantasie al veur mie; Mientje met’ kromme gat mot neurig, mar Marijke12 
is an de diarree en mot nog neuriger! Dat wodt mie ’n gekibbel tuske 
Mientje en Marijke wee as t’ easte op dee tonne geet zit’n. Keal, keal wat 
is’t wat, wok oe efn vertel’n, za’k ma zeng’. 
A’j ’t mie vroagt – en woarumme zo’j dat nig doon an ne boernkenner 
bij uitstek in ruste – doo’j de beeste ’t meeste plezear a’j ze noa de 
weenterperiode nor boet’n drieft. Want zee hebt dan lange genog op den 
benauw’n stal stoan, dat hebt ze. Woar at ze met de schoch’n teeng 
meka stoat te kibbel’n. Met ne ket’n um hals an ne reppel en d’r wo’t 
twee kear daags ne greep vol pesvoar toosmet’n um op te vret’n. Doar 
mot ze ’t ma met doon en genog melk leaver’n, dee arme bleutjes. Nee, 
ik wer zeker dat Mientje en Marijke en alle collega-beeste ’t akkedeart, 
dat ze nor boet’n könt. Dan zee’j ze oetgeloat’n huppeln, de achterpeute 
in de loch smiet’n as blieje beeste. De boet’nloch opsnoem’n en gretig 
van dat malse grös de hoet volvret’n.. En van dee driettonne boet’n he’k 
er zölf bie dach; zowiet geet de emancipatie oonder het beestevolk noe 
ok wear nig. Mar de boer’n macht zich wá zorng’ maak’n oawer de 
berich’n van de Brusselse regels. Want ze mot as de bliksum met den 
oawerdoad an mes oetstreuj’n stop’n. 
De boer’n en ok Mientje en Marijke könt gin kaant op. Zal mie verniej’n 
of ze binkot met trekkers en meswaang’s nor ’t Bin’hof hen prutjet en ne 
lading mes op de stroate kiepert. Lekker dwasling neumt ze dat. Mer ja, 
dan bie’t ze zichzölf ok in’ boek za’k ma zeng. Kiek, as dan dee boer’n 
boote kriegt van de regearing of ’t hok in mot dan kriegt Mientje en 
Marijke ok gin vret’n mear. En dan goat ze dwasling’ en verrekt ‘t um 
met ’n helligen kop nog melk te geem’, lekker puh. Het is in één woard 
een merakels diellemia, dat is’t, doar kö’j kloar van opan! 

HekselmesienHarry 
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BECKUM… toen en nu 

 
Foto uit ongeveer 1974 met boven v.l.n.r. Clemens Pot, Johan Temmink, 
Johnny Scharenborg, Frans Waanders, Nico Scharenborg, Hein 
Vossebeld, Martin Mentink, Gerard Boenders. 
Onderste rij v.l.n.r. Meindert Tip, Jan Harink, Alfons Wielens, Hennie 
Leferink, Hennie Assink, Henk Ottink, Frans Westendorp. 

 
ZWARTE DOFFER BECKUM 
Op zondag 8 januari hadden wij sinds drie jaar weer onze jaarlijkse 
tentoonstelling en deze werd weer als vanouds goed bezocht. Het was 
een gezellige dag met allerlei activiteiten. Hieronder nog even de 
uitslagen van de tentoonstelling en de kampioenen van 2022. 

TENTOONSTELLING 2023   
OMSCHRIJVING KOOINR NAAM 

Mooiste oude doffer (man) 11 Robert Vossebeld 

Mooiste jaarling doffer (2021) 16 Benno Landewe 

Mooiste jonge doffer (2022) 38 Robert Vossebeld 

Mooiste oude duivin (vrouw) 53 Dries Kramer 

Mooiste jaarling duivin (2021) 62 Robert Vossebeld 

Mooiste jonge duivin (2022) 71 Frans Mulder 

Mooiste laat jong 99 H. Olthof 

Mooiste 4-tal 19, 44, 49, 71 Frans Mulder 
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VLIEGDUIVEN PUNTEN NAAM 

Vitesse, Generaal  91.50 Robert Vossebeld 

Midfond 91.50 Benno Landewe 

Eendaagse fond  91.75 Henk Morsink 

Overnacht fond 91.75 Frans Breukers 

Jong 91.50 Henk Morsink 

Natour 91.75 ( 1 ) Frans Mulder 

Mooiste van de 
tentoonstelling 

53 Dries Kramer 

 

 
Mooiste duif van de tentoonstelling 

 

Kampioenen vliegseizoen 2022 
Voor het onaangewezen kampioenschappen tellen de punten van de 
snelste duiven van een vlucht en voor het aangewezen tellen de punten 
van de eerste twee duiven die van tevoren zijn aangewezen door een 
liefhebber. Het generaal kampioenschap zijn de punten van vitesse, 
midfond, fond totaal en jong opgeteld. 
 

 Vitesse  
(tot 300 km) 

Midfond  
(300-500km) 

Jong  
(100-500 km) 

Onaangewezen Herman Dijkstra Robert Vossebeld Benno Landewe 

Aangewezen Robert Vossebeld Herman Dijkstra Mart Waanders 

 

 Eendaagse fond 
(500-700 km) 

Overnacht fond 
(700 – 1100km) 

Fond totaal 

Onaangewezen Herman Dijkstra Robert Vossebeld Benno Landewe 

Aangewezen Robert Vossebeld Herman Dijkstra Mart Waanders 

 

 Natour 
(100-500 km) 

Generaal 
 

Onaangewezen Frans Mulder Benno Landewe 

Aangewezen Robert Vossebeld Henk Morsink 
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De generaal kampioenen 2022 

De eerste vijf generalen 2022 van De Zwarte Doffer Beckum 
Benno Landewe, Henny Velthuis, Frans Mulder, Mart Waanders en Henk Morsink. 

 

TVO Potgrondactie 
Zaterdag 11 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van TVO plaats. 
Vanaf 9.00 uur komen de jeugdleden bij u aan de deur. De actie loopt 
door tot in de loop van de middag. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan de TVO jeugd. 

 
 

We hebben het goed voor elkaar in Beckum! 
 

Even een pluim uitdelen dus. Maar eerst; ik las in TC Tubantia dat in een 
Hengelose buurt ook door vrijwilligers papier wordt opgehaald. Een mooi 
initiatief van die vereniging, maar in dat artikel heerst de somberheid. 
“Minder papieropbrengst door toenemende digitale communicatie – 
maar zo’n € 100 per ophaalronde – ze krijgen gemeentelijke subsidie – 
maar toch, er zit een gat in de begroting en we zullen moeten snijden – 
wel kleine vergoeding voor vrijwilligers; pilsje en gehaktbal – maar door 
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minder vrijwilligers staat papier ophalen toch onder druk – en voor de 
kinderen activiteiten blijven organiseren zal bij onze vereniging de prijs 
helaas omhoog moeten”. 
 

Maar dan de situatie in Beckum! 
De 3e zaterdag van de maand is het druk op de plas bij veevoederbedrijf 
Kamphuis hoek Wolfkaterweg-Eetgerinksweg. Twee containers – met 
een trap ernaast - staan klaar en geeft de Beckumers gelegenheid om 
oud papier aan te voeren vanaf vrijdagmiddag. Zaterdags komen van 
alle sportafdelingen van de sv TVO via een rooster twee vrijwilligers aan 
bod om die aanvoer op te vangen en begeleiden en dat loopt 
voortreffelijk! De mensen zijn dankbaar, ‘het is goed geregeld’ en een 
sociaal praatje hoort erbij. 
 

Dus niet afhalen per woning, het wordt gewoon maandelijks gebracht. 
Tevredenheid bij bewoners, gastvrijheid bij de fa. Kamphuis en 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de TVO leden. Ook dus extra welkome 
inkomsten voor de sportvereniging! Informatie bij de TVO 
penningmeester leert; “De afgesproken kg prijs is momenteel € 0,03 per 
kg.”. De laatste maanden kom ik op ruim 66.000 kg per jaar, wat 
neerkomt op een opbrengst van bijna € 2.000 voor TVO. Wat mij opvalt 
is dat er de laatste maanden een stijging is van de kilo’s. Begin van het 
jaar ongeveer 4.000 kg per maand en aan het eind 5.500 kg per maand”. 
Wat dat betreft hebben we het toch goed voor elkaar in Beckum!! 

Redactie BBB 

 
Open dagen Historisch Archief Beckum e.o. 

Geïnteresseerde bezoekers kunnen volop rondneuzen in het archief tijdens de 
tweejaarlijkse opendagen van Historisch Archief Beckum. Het materiaal is in de 

loop van de afgelopen jaren verzameld onder de Beckumse bevolking en 

daarbuiten. De laatste jaren is er weer een groot aantal artikelen bijgekomen. 
 

Het Historisch Archief Beckum is in 1998 opgericht. Doel is de geschiedenis van 
Beckum vast te leggen en inzichtelijk te maken. Daartoe wordt zoveel mogelijk 

materiaal verzameld en toegankelijk gemaakt. Het materiaal bestaat 

voornamelijk uit documenten, krantenartikelen, heel veel (oude) foto’s, boeken 
en andere publicaties en vastgelegde mondelinge overleveringen. Het overgrote 

deel van het verzamelde materiaal is digitaal beschikbaar. Het Archief is 
gevestigd in ’t Proggiehoes in Beckum. Elke maandagochtend zijn de 
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medewerkers (acht vrijwilligers) daar aan het werk. Regelmatig komen 
bezoekers langs die zelf de geschiedenis onderzoeken over bijvoorbeeld hun 

eigen familie of over bedrijven en daarvoor de verzamelingen van het archief 

doorzoeken. 
 

Eens per twee jaar organiseert het Historisch Archief opendagen met een 
centraal thema en met aandacht voor jubilerende instellingen/bedrijven in 

Beckum. Deze weekenden worden in de media uitgebreid gecommuniceerd en 

door zeer veel geïnteresseerden uit Beckum en omgeving bezocht. Er wordt dit 
jaar extra aandacht besteed aan de jubilerende verenigingen: Vrouw Aktief (75 

jaar), Toneelvereniging Levenslust (75 jaar), ABTB (75 jaar) en Historisch 
Archief Beckum (25 jaar). 

 
Ook van deze verenigingen en stichtingen is eigen materiaal van hun 

geschiedenis welkom. Wij stellen het op prijs u op onze opendagen te mogen 

begroeten. 
 

Locatie  ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 
Data  zaterdag 25 en zondag 26 februari 2023 

Tijd  zaterdag van 14.00-17.00 uur | zondag van 11.00-17.00 uur 

 

WIST U DATJES….                                             
TVO1 handbal nam ook de lastige horde van Olympia Hengelo. De 1e 
helft ging het gelijk op met een 10-10 tussenstand als resultaat. Na de 
(kamille)thee was TVO aanvallend effectiever. Complimenten voor het 
team, waarin vooral Britt sterk in de afronding was. Eindstand 26-17. 
Volgende week wacht De Lutte, de naaste belager, en bij winst aldaar 
kan de titel voor TVO bijna niet meer ontgaan, hup dames! Het 
handbal-jeugdteam van TVO D1 krijgt na de ongeslagen herfsttitel nu 
een zwaardere indeling. De eerste 2 partijen werden nipt verloren. DE 
2E partij in Bentelo was eerst wisselend scoreverloop en gelijke stand 
met rust. Maar de iets ervarener gastenploeg Avanti was daarna fysiek 
iets sterker en effectiever, eindstand 17-21. 
Bij TVO voetbal hielden Bentelo2 en TVO2 elkaar in evenwicht met een 
0-0 score vlg. de site, maar is die partij wel gespeeld???. Het 4e verloor 
ruim bij het verre Winterswijk, maar TVO5 boekte bij Delden de volle 
winst met 1-3, niet slecht dus… Na een 5-0 bij RSC, waar TVO1 toch wel 
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goed weerwerk verrichtte, werd een week later thuis ook met -dezelfde 
cijfers- 0-5 verloren van Vogido. Daar valt weinig, nee niets aan toe te 
voegen. TVO/Hoeve JO15 verloor vanON met 0-4, TVO/Hoeve JO 13 
verloor ook, van Lochem met 3-4, maar TVO/Hoeve JO 19 en JO 16 
boekten winst op DEO en SVCW met 4-5 en 1-2. TVO 4 deelde de punten 
met Rietmolen, het 3e moest de eer aan Rijssen laten, 3-2 en TVO5 wees 
ook Rood Zwart terug met de cijfers 5-3, gaat goed mannen!. En dan 
TVO1, op bezoek bij koploper MVV29 werd het toch een bemoedigend 
eindesultaat van ‘slechts’ 3-1. Het 1e deed goed mee, kreeg ook wel 
kansjes en zag zelfs een zuiver doelpunt afgekeurd.  

Het JO19 team van TVO/Hoeve remiseerde met BSC/Unisson, 3-3 en het 
TVO2 zat.team moest diep buigen bij Wilh.school met 5-0. TVO2 kwam 
klasse tekort tegen het bezoekende De Lutte, 0-6 is duidelijk genoeg en 
het 3e was de baas over Neede 4, 5-2 eindstand. Bij Enter won 
TVO/Hoeve JO15 netjes met 1-4. Dan TVO1 dat Fleringen ontving en 
smachte naar een of meer punten. Na een snelle voorsprong voor TVO 
uit een penalty antwoordde Fleringen even snel met ook een benutte 
strafschop, 1-1. Op grond van spelaandeel en verkregen kansen had TVO 
een zege wel verdiend, maar ja….De TVO dames1 handbal hadden het 
eerst lastig tegen WHC2 maar na de thee werd orde op zaken gesteld 
en de 9-9 ruststand omgezet in een 14-19 zege. De ongeslagen status 
blijft dus intact en nu op naar de titel!!! 

 

VRIJWILLIGERSFEEST SV TVO… 
                                Beste vrijwilligers,  

Op vrijdag 16 juni wordt het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest georganiseerd. Veel mensen 
maken tijd vrij voor onze vereniging en daarom 
doen wij graag iets terug om waardering voor alle 
inzet te tonen. Of je nu pas vrijwilliger bent of al 
jaren actief bent in welke (kleine of grote) 
vrijwilligersfunctie dan ook: het feest is voor alle 
vrijwilligers van TVO met eventuele aanhang. 

 

Met sportieve en feestelijke groet, TVO Vrijwilligersfeestcommissie 
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In Memoriam 

Na een tijd van afnemende gezondheid is op 3 februari Jan Lansink 
overleden op 73 jarige leeftijd . 

 Jan was vanaf de jeugd jarenlang woonachtig in Beckum en actief bij 
de toenmalige KWJ. En breed bekend als humoristische persoonlijkheid 

bij diverse activiteiten op toneelgebied. Tevens runde hij op zijn 
specifieke wijze een relatiegeschenken bedrijf in de regio. 

De naaste familie wordt sterkte gewenst met dit verlies. 

BBB redactie 

 

WAT IS ’T WAT… 
In Hengelo maakt men zich druk over een grote kei die vanuit de 
historie gelegen moet hebben in het centrum, nabij De Brink locatie. 
Enkele historie liefhebbers vinden het een idee om die kei ‘te 
rehabiliteren’. Oftewel een ereplaats moet krijgen op of nabij het 
vernieuwde marktplein. Dit initiatief werd nogal breed in Tubantia 
uitgemeten. Smaken verschillen natuurlijk… Op talloze plekken in 
Twente liggen vanuit de historie kleine en grote zwerfkeien. Ook in en 
rond Beckum dus, waar ze zomaar doelloos in bossen of bermen liggen. 
Vanuit de ver achter ons liggende historie is dat zo gegroeid. Die keien 
ook als (rand)versiering in tuinen; mooi laten liggen dus… Want ik kan 
me niet voorstellen dat iemand  behoefte heeft om zo’n onhandig brok 
natuur  te verplaatsen naar welke plek dan ook… Eventjes voor de 
duidelijkheid; ik heb niets tegen hobbyisten die alles wat zo in de historie 
is ontstaan willen uitpluizen en zo mogelijk in ere herstellen. Maar om 
daar dan zo’n regionaal vraagstuk van te maken is een beetje teveel van 
het goede… 
 
Van heel andere orde was het artikel, dat we in TC Tubantia lazen op 11 
februari. Een ronkend verhaal van wethouder Gerrit Gerrits met zijn 
‘zonnige visie’ over ambitieus bouwen in Hengelo. Veelbelovende 
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plannen met hier en daar enig voorbehoud over actuele ontwikkelingen. 
Want onbeperkt nieuwbouw gaat tegenwoordig zo een-twee-drie niet 
(meer!). Maar toch; Beckum werd als aanzet, als voorbeeld genoemd 
hoe het zou kunnen in Hengelo. “Van 80 tot 130 nieuwe woningen dus 
in de nabije toekomst. Die ambitie is vastgelegd door betrokken partijen 
en de gemeente Hengelo”. Allemaal prima en applaus daarvoor, maar 
benieuwd hoe en wannéér dan die eerste fase gestart wordt. Want in 
Beckum moet, hoe dan ook na het effenen van obstakels en 
hindernissen, voortvarend begonnen worden met de eerste nieuwbouw 
woningen. 

 

Ze staan er weer, alle flyers van politieke partijen uit Hengelo zijn 
op  een verzamelbord geplakt tegenover de sportzaal ’t Geertman. Door 
de mannen van Gildebor, die zichtbaar schik hadden tijdens dat 
opplakken op een dinsdagmorgen. Tot nu toe zestien partijen prijken 
met hun politieke boodschap voor de statenverkiezing op het bord. Van 
‘volg Jezus’ tot andere grote en kleine partijen.  
Aan Beckum de keuze op 15 maart aanstaande… 
                                                                                          Knitto  
 

 
 

Midwinterfeesten Beckum 
was een groot succes! 

Deze op voorhand uitverkochte editie bracht 1100 mensen naar Het 
Wapen van Beckum. Vele Beckumers kwamen op deze avond af, ook 
was er veel belangstelling vanuit omliggende dorpen. Vanaf het moment 
dat de feestgangers het terrein betraden en de munten in de zak hadden, 
konden ze hun weg vervolgen naar de feestelijk aangeklede zaal, 
bedankt daarvoor sfeerbeheer!  
De avond werd knallend geopend door de drie-koppige band Starstruck, 
hier werden al de eerste dansjes gemaakt op hits als zombie, my heart 
will go on en wake me up. Zowel jong als oud zong de hits van deze 
band luidkeels mee. Toen de sfeer er lekker in zat nam DJ Lars de stage 
over. Hij zorgde voor nog meer (en mooiere) danspasjes en vulde zo de 
laatste uurtjes. Al met al kijken we terug op een super en geslaagd 
Midwinterfeesten 2023! 
 



   

 

Beckum Beter Bekeken, jaargang 45, nummer 2 2023 
pagina 28 

 

 
Al met al kijken we terug op  super en geslaagd Midwinterfeesten 2023! 
 

Alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan deze succesvolle avond, bedankt!  
 

 
 

Toneelvereniging Levenslust 

"Osse" is van start gegaan… 
 

Op 9 januari jongstleden was het zover. De eerste repetitie waarbij alle 
spelers en figuranten aanwezig waren. Een gezellige bijeenkomst waarin 
tekst en uitleg werd gegeven over wat er gaat komen en wat er van een 
ieder wordt verwacht. Vanaf dat moment wordt iedere maandag 
gerepeteerd in het Proggiehoes. Eerste hoogtepunt voor de spelersgroep 
is op 11 maart aanstaande. Dan staat namelijk de eerste doorloop dag 
gepland zoals dat heet. Een dag waarop de grote scenes met veel spelers 
worden doorgenomen. Dat gebeurt in de sportzaal zodat we voldoende 
speelruimte hebben.  
 
Organisatie draait op volle toeren 
Nu de scenes gespeeld worden, het script begint te leven, wordt duidelijk welke 

kleding en attributen nodig zijn, hoe de decors eruit moeten zien, hoe het spel 
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met licht en geluid het best tot zijn recht komt. Alles moet worden aangepast 
aan de tijd waarin Osse leefde. Omdat we tijdens de voorstelling 3 locaties 

aandoen, wordt ook het nodige gevraagd van de werkgroep logistiek. En achter 

de schermen is werkgroep sponsoring druk bezig om alle opstartkosten 
gefinancierd te krijgen.... 

 
Donaties en sponsoring 
Nog 6 dagen …..  

Nog 144 uren ….. 
Nog 1500 euro ….. 

Dan pas is onze donatie-actie geslaagd ….. 
74 Donaties hebben we inmiddels ontvangen, super, maar we zijn er nog niet 
Want alleen wanneer we het streefbedrag van 5.000 euro halen, mogen we het 
innen. Anders krijgt iedereen zijn donatie terug en vissen wij achter het net ….. 
 

Help jij ons de opstart van “Osse” te bekostigen? De 90 spelers, figuranten en 
alle vrijwilligers van het theaterspektakel zouden je zeer dankbaar zijn. Eenmalig 

een bijdrage doen kan door op deze link te klikken: Ik word donateur van Osse. 
Heel fijn dat er al een aantal bedrijven hebben toegezegd te willen sponsoren. 

Ook benieuwd naar de sponsormogelijkheden? Klik op de volgende link en de 

sponsorcommissie neemt graag contact met je op: sponsoring Osse. Liever even 
bellen of appen over sponsoring? Dat kan natuurlijk ook: Angela Morsink | 06 

52 77 82 95.  
 

Voorlopige speeldata en kaartverkoop 
De dagen waarop de voorstelling te zien zijn, is onder voorbehoud 
bekend gemaakt. De première staat gepland op donderdag 14 
september 2023. Dat weekend zal er ook op vrijdag, zaterdag 
en zondag een voorstelling zijn. Een week later zijn er opnieuw 
voorstellingen: van donderdag 21 september tot en met zondag 
24 september. Het is nog niet bekend op welk tijdstip de voorstellingen 
beginnen. Tijdens de repetities houden we de duur van de scènes bij, 
zodat we straks kunnen inschatten hoe lang de voorstelling gaat duren 
en daarmee weten hoe laat we moeten starten. Misschien gaan we op 
de zondag de voorstelling 's middags doen, maar daarover volgt later 
meer. Binnenkort wordt ook bekend gemaakt wanneer de kaartverkoop 
zal starten. 
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volop repetities  voor pestoor Osse, ze hebben er zin in…. 
 
 

Ait Vedan weer op de planken 
De spelers van Ait Vedan brengen in maart voor de 37e keer een toneelstuk op 

de planken: “Het Minnespel der Maagden”. 
 

Speeldata:  9 -10 - 11 maart 20.00 uur. Locatie: Gemeenschapshuis ’t 

Meuken, St. Isidorushoeve. 
Kaarten: Via www.ait-vedan.nl of 074-3575460 (na 13.00 uur) bij: Fam. 

Temmink.  
Entreeprijs € 10,00. Inclusief koffie of thee vooraf.  
€ 6,00. (bezoekers van 12 t/m 17 jaar). 
Prijzen zijn exclusief online reserveringskosten. 

http://www.ait-vedan.nl/
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VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
FEBRUARI 
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 

Di 21 mrt.  09.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 28 mrt.  09.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

APRIL 
Di 4 apr.  09.00 uur WoCo/pastor Zoet 

Vr. 7 apr.  15.00 uur Kruisweg/vrijwilliger 

     Goede Vrijdag 
Zo. 9 apr.  09.30 uur WoCo/vrijwilliger 

     Eerste Paasdag 
Di 18 apr.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 

Di 25 apr.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 

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

het actuele vieringenrooster.  

 
We gaan naar Lourdes! 
Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar misschien wel het bekendste 

pelgrimsoord ter wereld, de plek waar in 1858 Maria 18 keer is verschenen aan 
de eenvoudige Bernadette Soubirous. 

Ga als pelgrim onderweg in verbondenheid met andere gelovigen in ons Bisdom. 

Ondervind de wereldkerk die samenkomt tot Christus en Maria, de vreugde en 
de verbondenheid met elkaar. De pelgrimstocht naar Lourdes kan ons leven 

verrijken. 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van 29 april tot 4 mei, voor de 

vijfde keer, de bisdom bedevaart naar Lourdes. Wij trekken op met de drie 
samenwerkende parochies (De Goede Herder parochie, de Heilige 

Geestparochie en de parochie H.H. Jacobus en Johannes). 

 
Lourdes informatieavond 27 februari 2023 

U bent van harte uitgenodigd voor de Lourdes informatieavond. 
Datum:  27 februari 2023 

Tijd:   viering om 19:00 uur, aansluitend informatieavond 

Locatie: St. Stephanus kerk & Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 

 

 

http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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Volksdansers gezocht 
De Folkloristische dansgroep Twentsche 
Leu is dringend op zoek naar nieuwe 
leden. Misschien dat er nog oud leden 
van de Heikneuters in Beckum zijn die 

graag nog eens willen dansen. Ook andere inwoners uit Beckum en 
omgeving zijn van harte welkom. Wij dansen elke donderdagavond van 
20.00-22.30 uur in De Schole in Oele. Kom gezellig kijken en wie weet 
wilt u, geheel vrijblijvend, ook eens een dansje wagen. Voor verder 
contact en informatie kunt u bellen met de secretaresse van de 
Twentsche Leu, Gerry Bandel-Rikken (0642916541). 

 
Datumbank  
25-26 febr. Historisch Archief | Opendagen 

2 mrt.  Wat de pot schaft* 
7 mrt.  Ouderensoos 

8 mrt.  Vrouw Actief | Eetbaar Erf Markelo 
11 mrt.  TVO | Potgrondactie 

15 mrt.  Wat de pot schaft* 

18 mrt.  Oud papier 
27 mrt.  TVO Tennis | Jaarvergadering 

30 mrt.  Wat de pot schaft* 
4 apr.  Ouderensoos 

12 apr.  Wat de pot schaft* 

14 apr.  Vrouw Actief | Wandelen o.l.v. een gids door Stad Delden 
15 apr.  Oud papier 

26 apr.  Wat de pot schaft* 
13 mei  Vrouw Actief | High Tea | Proggiehoes 

20 mei  Oud papier 
26 t/m 29 mei Pinksterfeesten Beckum 

16 juni  OVBO | Zomeractiviteit 

16 juni  TVO | Vrijwilligersfeest | ’t Geertman | vanaf 20.00 uur 
17 juni  Oud papier 

20 juni  Vrouw Actief | Fietstocht 
15 juli  Oud papier 

19 aug.  Oud papier 

25 t/m 27 aug. Volksfeesten Oele 
14 sept. OVBO | Bedrijfsbezoek 

14 t/m 17 sept. Levenslust | Osse, petret van ’n pestoor | Openluchtspektakel 
21 t/m 24 sept. Levenslust | Osse, petret van ’n pestoor | Openluchtspektakel 
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21 nov.  OVBO | Thema avond 
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 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 
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 de 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. 

 
 

 
 

ZONNEBLOEM VERRAST U…  
Zin in een verrassende voorjaarsmiddag/paasmiddag. 
Kom dan 28 Maart naar het Proggiehoes. 
We beginnen om 14.30 uur en eindigen circa 17.00 uur. 
Voor deelname graag zo spoedig mogelijk opgeven maar uiterlijk 16 Maart. 
U kunt uw deelname doorgeven aan: 
Ria Asbroek.         06 22174665 
Nelly v/d Broek.    06 53716663 
Anjo Hendriks.      06 57018286                    We zien uit naar uw komst! 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl


   

 

Beckum Beter Bekeken, jaargang 45, nummer 2 2023 
pagina 34 

 

Kindercarnaval geslaagd evenement 
bij café Halfweg! 
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het toetje van de maand… 
 

 
de handbalselectie van  TVO dames heeft na de zege op De Lutte de 

titel binnen handbereik!! (foto facebook) 
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DEZE MAAND … in één volzin… 
Weer keuze te over om bijzondere gebeurtenissen in de wereld van veraf en 
dichtbij te duiden en vaak proberen we dat allemaal luchtig weer te geven maar 

deze maand staat er feitelijk geen maat op het wereld-natuurdrama in Turkije 

en Syrië waar de aardbevingen duizenden, nee vele tienduizenden slachtoffers 
kostten en de indringende dagelijkse beelden van dit drama én de massale 

hulpverlening vanuit de hele wereld staan op je netvlies gebrand - helaas 
inclusief mistoestanden aldaar bij die hulp - en ja, desalniettemin gaat het leven 

door met gekissebis over de hoge energieprijzen terwijl de gasprijs al weer 
daalt(!), de finaleronden bij De Slimste Mens, en ineens het aanstaande vertrek 

van de FC Twente blikvangers Jans en Streuer en in Beckum… wordt bij alle 

geledingen van de school en de sport nu al meer zichtbaar, dat we voor de 
leefbaarheid van het dorp - op korte termijn - steeds verder achterlopen 

vanwege het ontbreken van die dringend noodzakelijk nieuwbouw, maar er 
wordt dankzij Dorpsraad inspanningen stevig aan gewerkt!! Duidelijk genoeg 

zo? 

 
 

goa’j zit’n in pier’nbadje dan hool ie wa ne dreung’ kop 
mar bie deeper water is dat geluk wisse ne kear op… 

 
 

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 


