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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  
kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 

Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: 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 V D. LEZERS op IBAN nummer;  NL73 RBRB 0958 3943 18  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 

 
REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten- coördinatie-lay-out 

teksten 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 

eindredactie 

       Jan Ottink 

       Esther Rouwenhorst 
       Harry Jannink 

       Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
       Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
       Tonnie Vossebeld 

       Jan Ottink 
  
TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 

info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email janottink@home.nl  
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 
ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   

 
Verdere BBB uitgaven 2014 
23 apr. – 21 mei – 25 jun.- 24 sept. – 22 okt. – 19 nov. – 17 dec. 

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 4, 2014 
pagina 2 

Jaargang                                  Nummer 
 

 

36        ………………………….  4 
 
Pasen, eieren verven- gooien- zoeken- en eten is voorbij. De paasvuren 

smeulden 2e Paasdag nog na en men ging over tot de orde van de dag.  
Weer veel plaatselijke activiteiten staan in deze BBB opgetekend, waarbij hier 
en daar opgeworpen piketpaaltjes opgeruimd moeten worden. Als u daar ook 

aan mee wilt werken is er veel gewonnen. Hoe dan ook, veel leesplezier! 
 

Laatste week nieuws 
 Palmpasenoptocht met kinderen, ouders en voorafgegaan door de 

drumband uit Delden. Vorige week zondag trokken ze vanuit de kerk 
door een deel van Beckum met traktaties na terugkomst… 
 

 Het vuur zat er goed in; talrijke paasvuren op 1e Paasdag met ook in 
Beckum enkele boakens. Na al dat eieren zoeken (en eten) was een 

bezoek daaraan een welkome afwisseling… 
En tussendoor bood PEC Zwolle-Ajax interessant bekerschouwspel. 
‘De mouwen opstropen tactiek’ van Zwolle was Ajax teveel… 
 

 TVOb1 speelde ½ finale voor de beker en ontving de oranje-blauwe 
formatie van DTC. De Beckumers konden eerst geen bres slaan in 

de hechte defensie vd gasten met een sterke goalie. In het 2e deel 
kreeg TVO loon naar werken; via Teun en Daan schoot de 

inkomende Jasper hard 1-0 binnen. Tijmen kon even later bij de 2e 
paal afronden en de verdiende 2-0 winst was een feit. Twee uur 
later speelde TVO2 tegen Buurse2, kwam eerst met 0-1 achter, 

maar zette dat recht. TVO was effectiever dan de  Buursenaren; 4-1 
eindstand. 
 

 TVO5 en TVO4 wisten – al dan niet dankzij welkome aanvulling – de 
volle winst te behalen; het 5e versloeg BSC/Unisson met 7-1 en het 

4e won ruim met 6-2 van Twente. TVO3 moest de eer aan ATC 
laten, 5-2 was de eindscore… 
 

 Deze maand start de vrijwillige BBB lezersbijdrage 2014, doet u 

weer mee? Heel mooi… 
 

De volgende BBB verschijnt woensdag 21 mei as. Kopij 14 mei binnen 
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WAT  U  LEEST  IN  DEZE  APRIL  BBB 
 

 Laatste Week Nieuws actuele feitjes 
 TVO actua Kleedkamerbouw voortgang en Vrijwilligersfeestavond 
 DorpsplanPlus  werkgroepen praatten de stuurgroep bij 
 Koningsdag 2014  het volledige programma 

 GewoonBeckumLive succesvol evenement 
 In memoriam Benny Damveld 
 Kaartcompetities TVO eindstanden en winnaars 
 Het TVO Gilde met nieuw lid 
 Wist u datjes sportakkefietjes 
 Nieuws van de Bieb Beckum 
 Volleyjeugd kampioen bij TVO met foto 
 Jaarvergadering Dorpsraad werk aan de winkel 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Zeepkistenrace 11 mei spektakel voor jong en oud 

 Rolstoelen voor de Zonnebloem en Zonnedag 

 Collecte Reumafonds mooie opbrengst 
 Beleid TC Tubantia wekt ergernis rond Beckum 

 Dodenherdenking Beckum op 24 april 
 Nabeschouwing Levenslust met foto 

 Nostalgische reünie voor vroegere cafe Mentink klanten 

 Wat is’t Wat;  het woord aan de lezers 
 Beckum Beter Bekeken een evaluatie 

 BBBtje huis te koop en huurhuis gevraagd 
 Persoonlijk een dankbetuiging 

 Kaart marathonprijs Overnachting bij boerderijkamer De Pepper 
 Expeditie Noaberson bij Pinksterfeesten; doe mee! 
 Voice of TVO en beachsoccertoernooi 14 juni 
 Zijlijn column 
 Extra ledenvergadering KVO naamswijziging 

 Peuters bij de bakker 

 Misviering parochie Beckum 
 Datumbank activiteitenagenda 

 
 
 

PERSOONLIJK 
Geboren;  Puck, dochter van Jeroen Abbink en Marleen Wijlens 

           Arwen, dochter van Toby Wekdam en Carmen Assink  
             Robin, dochter van Roy Kleinsman en Nicole Cramer Bornemann 
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Kleedkamerbouw TVO; de voortgang 

 
Jawel, het schiet best op. De foto is een momentopname  van 14 april jl. 

toen de buitenmuren rondom gemetseld werden. Door de week en vooral 
ook zaterdags worden naast de vaste bouwers en metselaars veel 
vrijwilligers ingezet. ‘Door eigen kracht tot stand gebracht’, het was 41 jaar 

bij de bouw van de (nu oude) Kruudnhof kleedkamers al van toepassing. 
Maar dankzij een gezamenlijke inspanning wordt dat momenteel weer 
waargemaakt! Vooral zo doorgaan… 

                                                                                          BBB redactie 
 

Geslaagde feestavond vrijwilligers 
Feestavond voor alle sv.TVO vrijwilligers. Dat bood een gezellige avond met 
lekkere hapjes en drankjes voor de TVOers. De voetbalafdeling ‘was aan de 
beurt’ voor de organisatie en voorzitter Alfons Harink leidde de avond in met 

het memoreren van de kleedkamerbouw start. ‘We hebben de laatste jaren 
bewust al geen specifieke vrijwilliger vh jaar meer benoemd. Want elk jaar 

zijn er wel meerderen die zich bijzonder onderscheiden voor TVO. 
Nu bij de bouwstart van de kleedkamers is dat helemaal aan de orde, want al 
tientallen zetten zich momenteel door de week en zaterdags in voor realisatie 

van de nieuwe kleedkamers. Grote hulde alvast voor hun inzet’. De bardienst 
werd prima verzorgd door Thijs en Leon en een muziek-bingo van disco-Piet 
kreeg volle aandacht. De app’s werden paraat gehouden bij de diverse 

muzieknummers en boden geregeld uitkomst. Bekende en minder bekende 
liedjes: ‘Hoe heet dat ook alweer, wie zingt dat ook alweer’… 
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Geslaagde avond voor de aanwezigen, weer jammer dat veelal oudere 
vrijwilligers er niet waren. Een aantal daarvan (acc.werkgroepleden etc.) 

prefereren de jaarlijkse feestmiddag die ergens in juni gehouden wordt. Kan 
ook natuurlijk Maar veel kantine- en beheerdienst medewerkers waren 
schijnbaar verhinderd om een of andere reden. Desondanks; iedereen weer 

bedankt voor jullie trouwe inzet voor de sv. TVO!! 
                                                                                       Jan Ottink 

 
 
De dorpsplanPlus voortgang 
 

Vorige week was weer breed overleg tussen de stuurgroep Beckum-

Oele en de werkgroepen die de agendapunten voor het DorplanPlus 
uitwerken. 
 

Voor haalbaarheid van toekomstige woningbouw heeft de enquête, zoals 
bekend, positieve cijfers laten zien. De definitieve presentatie daarvan liet 

even op zich wachten, maar zal dan binnenkort zijn beslag krijgen. Alle 
afwegingen zullen in een plenaire bijeenkomst op 11 juni met serieuze 
belangstellenden aan de orde komen. Intussen heeft Het Oversticht beoogde 

locaties onderzocht en ook over conclusies van deze studie zal dan 
gediscussieerd worden. 
De Brede school opzet start komend seizoen met het continurooster. Na de 

behoeftepeiling kan een flinke meerderheid vd ouders zich hierin vinden. 
Faciliteiten voor sport beoefenen in de naschoolse opvang is na gebleken 
behoefte bespreekbaar. 
 

Verbetering verkeersveiligheid en openbare inrichting van Beckum vanaf de 
rotonde is in één werkgroep samengevoegd. Alle reeds bekende maatregelen 

zijn in verdere studie. Opvallend is verder, dat de spontane opruimingsactie 
onlangs van de buxusstruiken op de rotonde op miscommunicatie berust. Via 
snelle interventie vd Dorpsraad wordt eea. op juiste wijze gecorrigeerd. 
 

Her-nevenbestemming kerk. Een studie loopt al enkele jaren en verdere 
vervolgstappen moeten in juiste volgorde genomen worden. Eerdere 

suggesties worden nog eens herhaald, waarbij constructief overleg tussen en 
met de locatieraad en bestuur vd H.Geestparochie aan de orde is. Voor een 
werkbaar scenario is het Bisdom ook partij, maar die hanteert vooralsnog 

vooral zakelijke standpunten. Op de komende parochieavond (13 mei) 
worden visies nog eens besproken.  
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Na de dorpswinkel studie is duidelijk geconcludeerd, dat dit geen haalbare 
optie is. Is dus inmiddels van de agenda gehaald. 
Bijna eenzelfde status is er tav. inbraken buitengebied. Hierover zijn geen 

ontwikkelingen te melden. 
De TVO kleedkamers bouw is in maart begonnen. Na aanloopproblemen met 

de te hoge grondwaterstand wordt nu voortvarend gebouwd. Een mogelijke 
(her)bestemming oude kleedkamers is nog niet in beeld. Belanghebbende 
partijen houden contact. 

Aanpak geluidsoverlast bij Oele. De werkgroep is in overleg met 
verantwoorde partijen; gemeente Provincie, Pact van Twickel en 
aanwonenden. De inmiddels zogeheten werkgroep Zichtwal A35 moet nu 

eerst Oelenaren informeren –en laten oordelen- over het feit, dat bij de aan 
te leggen grondwal eerst die strook geheel kaal is en pas na jaren een 
acceptabele, royale begroeiing heeft. 

Toerisme-recreatie buitengebied. Hierin zijn initiatieven en ontwikkelingen 
gaande, zie ook de publicatie in de vorige BBB. 
 

De werkgroep Versterken medische voorzieningen meldt bemoedigende 
ontwikkelingen met voor de meeste faciliteiten een gestage groei aan 
klanten. Een zuigelingen-kraampost zou ook in dit concept passen, wordt 

onderzocht. Over de huisvesting (na de proefperiode) moeten nog besluiten 
worden genomen; 

- bij de Beukenhof blijven? 

- In de nabije oude kleedkamers vestigen? 
- Wat kunnen belanghebbenden zelf betekenen? 
- Kostenconsequentie op termijn? 

 
Dumpen afval in buitengebied, hoe aanpakken? Vooreerst moeten klachten 

gemeld worden alvorens adequaat opgetreden kan worden en meetpunten 
Beckum en Oele worden verlengd. Er komt een nieuwe zwerfafvalklepper. 
Interessant punt is, dat Mc Donald (van waaruit veel plastic en papieren afval 

in bermen en sloten rond Beckum komt) na overleg opruimmaterialen heeft 
aangeboden. En er is een zg. schoonmaakdag Beckum-Oele ingesteld. 
Daarbij wordt een beroep gedaan op bewoners om 20 september as. op pad 

te gaan en zwerfafval in dat gebied te verwijderen. Dit initiatief krijgt tzt. ook 
persaandacht. 
  

Tenslotte wordt gememoreerd, dat de oproep die bij de Dorpsraad 
jaarvergadering is gedaan, navolging verdiend. Beckumer instanties hebben 
veel baat bij; piketpaaltjes opruimen, verbinding -  en samenwerking zoeken. 

Dat kost tijd en gewenning, maar er is een wereld mee te winnen! 
                                                                                       
                                                                                       Jan Ottink 
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KONINGSDAG 2014 
 
BEENTELS KABAAL – FEESTPROGRAMMA JEUGD – MEGA ZESKAMP 
– FIETSTOCHT - MOUNTAINBIKETOCHT - MIDDAGPROGRAMMA 
JEUGD T/M 16 JAAR   
 

De KONINGSDAG vind niet plaats op ZATERDAG 26 April 2014. Het 

programma is rond en geldt ook voor alle kinderen die niet in 
Beckum op school zitten! 
 

We beginnen om 10.30 uur met het programma voor de basisschool.  We 
beginnen met de ballonnenwedstrijd voor alle kinderen van de basisschool en 
de peuterspeelzaal, onder begeleiding van BEENTELS KABAAL wordt dan het 

Wilhelmus gezongen. Daarna gaan de kinderen van de peuterschool en 
groep 0-1-2  naar het binnenprogramma in de spelzaal, met springkussens 

en schminken , knutselen , cupcakes versieren en nog veel meer plezier. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan de SUPER MEGA ZESKAMP 
met leuke spelletjes en een mega stormbaan. 
 

Ook is er weer een FIETSTOCHT en een MOUNTAINBIKE tocht . Iedereen 
kan hier aan meedoen. De start is vanaf half 11 bij de feesttent op het 

schoolplein. Om ongeveer half twee is de prijsuitreiking van de zeskamp en 
start het middagprogramma voor de jongeren vanaf groep 8 basisschool t/m 
16 jaar georganiseerd door de jeugdraad.  De hele dag is er gezellige muziek 

in de feesttent waar iedereen welkom is.  We hopen jullie te zien op 
zaterdag 26 April ! 
                                                               Groet, de koningsdag commissie 
 
 
 

Gewoon Beckum Live groot succes 
 

Op zaterdag 22 maart vond Gewoon Beckum Live plaats in het Wapen van 

Beckum met op het podium de band Major League en DJ Sander 
Scheperman. 
 

De vernieuwde organisatie kan tevreden terugkijken op een gezellige avond. ‘Ruim 
300 gasten hebben Gewoon Beckum Live bezocht, de Beunderzaal stond gezellig vol 
en het sfeertje was super’, aldus Rob Morsink. 
Na het weekend kregen we het bericht dat dit het laatste optreden van de band Major 

League was, na 25 jaar stopt de coverband er mee. Heel jammer want de band kreeg 
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de menigte goed op de dansvloer en samen met DJ Sander Scheperman (Bekend van 
oa. Bruins en Club Merlijn) was het muzikaal van een hoog niveau. 
Nick Laarhuis: ‘we kunnen weer terugkijken op een geslaagde editie van Gewoon 

Beckum Live, veel positieve berichten van de feestgangers na deze avond en daar 
doe je het voor. Hier kunnen we weer op voort borduren voor de 2015 editie’. 
Ook Roy en Marloes Boenders kijken tevreden terug op deze avond: het sfeertje was 

goed en het was een gezellige mix van de jeugd hier uit de omgeving en  de oudere 
jeugd uit Beckum en omstreken.  
 

Stef Bunte heeft deze avond vastgelegd op camera en voor de foto's verwijzen we 
jullie graag door naar zijn Facebook pagina waarvan een link is geplaatst op de 
Facebook pagina van Gewoon Beckum Live.  

We hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad en willen graag iedereen die 
heeft meegeholpen aan deze editie van Gewoon Beckum Live bedanken. 

 
De nieuwe organisatie Rob Morsink en Nick Laarhuis. Tevredenheid alom! 

 
 

Het TVO Gilde 

heeft een tussentijdse mutatie kunnen opvullen. Bas ter Avest wordt als 
nieuw Gildelid welkom geheten en zijn naam wordt toegevoegd aan het 

TVO Gildebord achter de kantinebar. 
Ook zijn 2 nieuwe Gilde kandidaten ‘op de wachtlijst geplaatst’, dat zijn 
positieve berichten! De jaarlijkse Gildebrochure is/wordt dezer dagen 

aan alle Gildeleden verstuurd met een contributieverzoek over 2014. 
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In memoriam 
 

Op 28 maart bereikte ons het bericht, dat na een gestaag afnemende 

gezondheid toch nog onverwacht op 78 jarige leeftijd is overleden  
 

Bennie Damveld 
 

Bennie was, samen met zijn vrouw, in zijn leven een aantal jaren betrokken 
bij Beckumer sociale jeugdactiviteiten. Daarnaast heeft hij ook vele jaren bij 

TVO voetbal gespeeld. Zowel in het veld als later op doel stond hij zijn 
mannetje. Bennie was tot op heden donateur van TVO en werd enkele jaren 

geleden nog gehuldigd vanwege het 50 jarig lidmaatschap. 
 

We wensen de familie sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
Bestuur TVO Voetbal 

 

 
 
 

Kaartcompetitie TVO - Eindstanden 2013-2014 
 
Het kaartseizoen van kruisjassen is weer afgelopen. 
We hebben deze winter 3 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. 

Een persoon is afgevallen.jammer, maar we hebben met 24 deelnemers 
mooie en spannende avonden gehad. 
 

Na een mooie zomer beginnen we 5 September 2014 met goede moed weer 
aan een nieuwe serie van 16 avonden. 
 

KRUISJASSEN, 
1 H.Rupert 37120 pnt 13 Th.Wijlens 34441 pnt 
2 H.Nijhuis 36659 pnt 14 A. Derkink 34376 pnt 

3 M.Waanders 35757 pnt 15 F.Bauhuis 34120 pnt 
4 H.Ottink 35497 pnt 16 G. Asbreuk 33795 pnt 

5 P.Sak  35331 pnt 17 H. Exterkate 33786 pnt 
6. H.Jannink 35219 pnt 18 J.Asbrroek 33524 pnt 
7 M.Wielens 34970 pnt 19  A.Rupert 33472 pnt 

8 C.Koppelman 34970 pnt 20  R.Menkehorst 33438 pnt 
9 L.Rupert 34548 pnt 24 R.Rupert 31812 pnt 
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HARTENJAGEN 
1. G.Wielens 1583 ptn   11. T. Westendorp 1851 ptn 
2. T.ter Avest 1629 ptn   12. T. Mentink  1863 ptn 

3. J. Slag 1647 ptn   13. D. Asbreuk 1910 ptn 
4. M. Dijkhuis 1720 ptn   14. C. Bauhuis  1911 ptn 

5. A. ter Woerd 1722 ptn   15. M. ter Hurne 1912 ptn 
6. M. Ordelmans1730 ptn   16. F. Nijkamp  1927 ptn 
7. A. ten Have 1740 ptn 17. M. Koppelman 1952 ptn 

8. G. Wientjes 1757 ptn 18. R. Verberne  2022 ptn 
9. C. Asbroek 1777 ptn 19. H. ter Woerd 2134 ptn 
10.G. Waanders1787 ptn 20. I. Weernink 1 2185 ptn 

 

 
De winnaars vd kaartcompetities hartenjagen en kruisjassen met de 

‘verdiende lekkernijen’. 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopelijk tot ziens op 5 
september.                                                                   Anny en Gerrie 
 

 

Wist u datjes…. 
>De TVO1 handbaldames sloten het seizoen af tegen RSC. En met succes, want na 

winst op de Rossumse dames was een 5e plaats een prima eindresultaat. Er zit nog 
volop (toekomst)muziek in de 1e selectie!.. 
 

>TVOc1 voetbalde tegen koploper Suroye Mediteranneo en het werd een prima partij 
voetbal die in remise eindigde dankzij een fraaie gelijkmaker van Jelle Veldhuis; 1-1. 
Daarvoor had TVOb1 al flink uitgehaald bij Ensch.boys met een 0-7 zege. De 45+ 

formatie van  TVO ontving medekoploper DSVD. Na een 2-1 ruststand werd de 5-3 
eindstand bereikt. De platte wagen wordt al besteld, volgens Harrie t.D. TVO4 haalde 
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3-7 winst bij Bon.Boys en dat vroeg in de morgen na het tijd verzetten!! Het 3e nam 
het thuis ook op tegen Bon.Boys en moest met 1-3 de punten aan de gasten laten.  
 

>TVO2 ontving Rekken2, zag Guido M. 1-0 scoren en Rekken kon na rust via een 
penalty gelijk maken. TVO was voortdurend kansrijker en slechts Kevin B. kon met 
een harde schuiver 2-1 noteren. Een moeizame, doch verdiende zege als 

eindresultaat…TVO1 ontving Holten dat – trefzeker – een flinke opmars had gemaakt. 
Maar TVO was, ondanks 2 afwezigen, goed bij de les en nivelleerde een 0-1 
achterstand voor rust door Jorn en Aaron; 2-1. Na de pauze kwam Holten toch op 2-

2, maar invaller Luuk G. zorgde voor een jubelstemming en tilde met een fraaie 
treffer TVO naar de 3-2 winst… 
 

>TVOb1 ontving Suroye Mediteranneo b1, rustte bij een 2-1 stand en liep in de 2e 
helft wel 10 keer de trage verdediging vd. gasten eruit. Het afronden stierf echter in 
schoonheid; kansen missen (het leek FC Twente wel…). Toch werd nog 4x gescoord, 
derhalve ‘een kabbelpartij’ met 6-1 winst… 

TVO5 kon geen poten breken thuis tegen Twenthe6 en leed 1-6 verlies, warbij hun 
goalie er ook niet altijd best uitzag, ach ja. Ook TVO4 moest buigen voor 
BSC/Unisson4; 2-4 verlies. Het 3e daarentegen snoepte BSC/Unisson3 netjes een punt 

af, 3-3 en TVO2 bleef in Goor verassend de meerdere van  Twenthe2, de nr.2. Het 2e 
stond steeds op voorsprong en doorstond ook het slotoffensief vd Gorenaren; 2-3. 
TVO1 deed tegen bijna-degradant Buurse goede zaken, maar moest diep gaan tegen 

de ploeg van Wim te Nijenhuis. Na de 0-0 ruststand kreeg Martijn L. een forse 
enkelblessure en moest naar het ziekenhuis (sterkte Martijn!). Luuk H. was met 2 
treffers de matchwinner (de 2e in blessuretijd met fraaie lob). De 2-1 winst was een 

meevaller, remise had de krachtsverhouding het beste weergegeven… 
 
>TVO4 moest de winst aan Enter laten met 3-2, maar TVO6, het 7tal, haalde weer 

eens een titel na 5-2 winst op achtervolger RSC. Proficiat mannen!  TVO3 kon het 
niet bolwerken tegen Bentelo3 en een veld eerder speelde TVO2 tegen titelfavoriet 
Bentelo2. Hier ook 1-2 winst voor de betere gasten. Maar het 1e part bood het 2e 

prima partij met oa. een fraaie goal van Cyriel T. (pegel van 20 meter). ’s Middags in 
Enter was TVO1 niet bij de les. Twee kapitale ‘slaapmomenten’ achterin (in de 1e 
minuut van beide helften betekenden 2 Enter treffers. TVO was het 1e uur 

voetballend niet minder, maar verdedigende fouten nekten de ploeg; 5-1 uitslag… 
 
 
 

NIEUWS VAN DE BIEB BECKUM 
Tot op heden zien we allemaal blije, tevreden volwassenen en kinderen in de 

Bieb verschijnen. De problemen met de computer lijken ook opgelost. En dat 
werkt erg prettig. 
Wat opvalt is de meestal erg rustige donderdagavond. De 2 vrijwilligers die 

er dan zijn hebben meer dan genoeg tijd om met elkaar te kletsen en koffie 
te drinken. Maar liever zagen ze dat er meer klanten binnenkwamen. 
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Is de tijd niet gunstig om dan nog even naar de Bieb te gaan? Laat het ons 
weten !  
Inmiddels is er ook een keukenblok gevonden. Installatie volgt wanneer er 

een paar mensen kunnen komen helpen. Maar dat komt beslist goed. 
Kom af en toe eens kijken hoe het allemaal verloopt en blijf dan eens een 

kop koffie of thee drinken. Pak een tijdschrift erbij. Gezellig. 
 

In de media is er al weer veel aandacht voor aankomende bevrijdingsdag. En 
daaraan voorafgaand natuurlijk voor de oorlog. Zowel de 1e als de 2e 

Wereldoorlog. Het is dit jaar 100 geleden dat de 1e Wereldoorlog afliep. En 
dat wordt uitgebreid herdacht. 

Als je op internet gaat zoeken over deze periodes weet je niet waar je moet 
gaan beginnen. Duizenden titels staan erop. 
Ik heb een lijstje gemaakt van boeken die over vooral de 2e Wereldoorlog 

gaan of over de gevolgen daarvan. 
 

Sonny Boy – Annejet van der Zijl 
De boekendief – Markus Zusak 
De dochter – Jessica Durlacher 
Familieportret – Jenna Blum 
Het Babyhuis – Liefke Knol 
De jongen in de gestreepte pyama – John Boyne 
De Joodse bruid – Edith Hahn-Beer 
Tante Roosje – Paul Glaser 
Haar naam was Sarah – Tatiana de Rosnay 
Stenen van de rivier – Ursula Hegi 
De nazi en de kapper – Edgar Hilsenrath 
Donderdagskind – Alison Pick 
Bericht uit Berlijn – Otto de Kat 
Asta’s ogen, de levenskracht van een Indische familie – Eveline Stoel 
 

Ze staan bij mij in de boekenkast, maar dat wil niet zeggen dat ik ze allemaal 
heb gelezen.  Moet je daarvoor in de stemming zijn? 

Noteer nog even dat de Bieb in de meivakantie is gesloten. 28 april- 9 mei. 
                                                                                           Marijke 
 

 

Volleykampioenen bij TVO 
 

Op zaterdag 5 april konden de meisjes van TVO niveau 1 voor de 
tweede achtereenvolgende keer kampioen worden. De laatste 

wedstrijd moest in Diepenheim tegen BUVO gespeeld worden.  
 

BUVO stond één punt voor in de competitie dus er moest minimaal met 5-3 

gewonnen worden. De meisjes waren wel wat zenuwachtig, maar hadden er 
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veel zin in. Coach Wahju begon de wedstrijd samen met de meisjes met een 
enthousiaste yell en het lukte, de eerste set werd met 1-0 gewonnen, de 
eerste twee punten waren binnen. Nadat er van helft was gewisseld (een set 

duurt  10 minuten) begon de tweede set. Het lukte weer om het veld van 
BUVO leeg te spelen en ook de tweede set werd met 1-0 gewonnen. Het 

kampioenschap was nu heel dichtbij. De tegenstanders werden nu wat 
onrustig, want ook zij dachten toch wel kampioen te kunnen worden. 
 Maar, de meisjes van TVO waren deze keer gewoon beter. Ook de derde set 

werd met 1-0 gewonnen en ze waren kampioen! De laatste set deed er niet 
echt meer toe en het werd een gelijkspel, 0-0. De eindstand was 7-1 voor 
TVO!Het kampioenschap werd gevierd met een luidruchtige rondrit door 

Beckum en patatjes in de kantine van TVO. 
 

 
Aafke, Amber, Ellen, Mila, Imke, Femke, Britt en Maud: van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie! (eigen foto) 
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Dorpsraad jaarvergadering 

Genoeg werk aan de winkel in Beckum 
 

Het ‘rommelde’ nogal tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. 
Niet dat de stemming onderling nou slecht was, maar allerlei lastige 

situaties  onvolkomenheden in het dorp werden meteen te berde 
gebracht.  
 

En dat nog voordat het meer informele deel met een gastspreker aan de 
orde was. Waarbij voor meer onderlinge samenwerking – lees verbinding – 
tussen vrijwilligers gepleit werd aan de hand van praktijkvoorbeelden.  

De beschadigingen aan verlichting - en rommel (poep) in de tunnel zijn veel 
mensen een doorn in het oog. Maatregelen komen door de bank genomen te 

laat of toezeggingen worden niet waar gemaakt. Gebrek aan goede 
communicatie is hier mede debet aan. Er moet doorgepakt worden, de juiste 
mensen aangesproken worden. Volgens betrokkenen zou eind mei in een 

totaalplan betr. onderhoud van bestrating en beplanting een goed beeld 
moeten ontstaan van onvolkomenheden in en rond het dorp. De dorpsraad 
houdt in deze de vinger aan de pols. Ook zoutstrooien is een faciliteit, die de 

gemeente steeds minder voor Beckum toepast en mogelijke eigen 
alternatieven worden voorgesteld. Treffend voorbeeld van ‘langs elkaar heen 
werken’ is de actuele situatie bij de rotonde. Waar de slechte 

buxusbeplanting momenteel op de schop gaat. Hiervan was de aangewezen 
DorpsplanPlus werkgroep ‘verbetering inrichting Beckum’ - ondanks 
afspraken vooraf - niet op de hoogte gesteld. Ook de – nog steeds – 

hinderlijke verlichting vh Beckum Palace complex kwam terloops aan de 
orde. De uitbater wordt hierover opnieuw aangesproken. ‘We moeten de 
markt en bakker in Beckum koesteren’ was ook weer zo’n appel aan de 

bewoners. Inderdaad, met de mond wordt beleden; dat moeten we 
behouden, maar in de praktijk…. Er werd uitleg gegeven over de buurtbon, 

waarmee een groep bewoners of een wijk van Hengelo zinvolle activiteiten 
kunnen ontplooien. Hiervan wordt ook in Beckum gebruik gemaakt. 
 

Rob van der Keur en Eric Groothuis gaan stoppen in Dorpsraad 
Het formele deel van de vergadering werd afgesloten met presentatie van de 
positieve financiële cijfers en bestuursmutaties. Rob van der Keur en Eric 

Groothuis stoppen na 6 jaar met hun dorpsraadfunctie en werden bedankt 
door Gaatske Colijn voor hun kundige werk ten dienste van de gemeenschap. 
Ze blijven gelukkig wel zitting houden in een DorpsplanPlus werkgroep. Rob 

van der Keur memoreerde nog kort; ‘toen we 7 jaar geleden in Beckum 
kwamen wonen zeiden we ons open te willen stellen voor het sociale leven 
hier. Dus meedoen in de gemeenschap, vooral samenwerken. Toch jammer, 
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dat dit tot nu toe niet helemaal lukt tussen alle groeperingen en vrijwilligers, 
die zich toch talrijk inzetten. Er worden nog steeds teveel piketpaaltjes 
geslagen’. 

Thea Linsen deed een oproep aan Beckum inzake de huidige onderbezetting 
van de dorpsraad na het terugtreden van Eric en Rob. Een zorgelijke situatie 

want er blijft veel werk aan de winkel. Ook al omdat in 2016 Beckum 750 
jaar bestaat. Om dit passent te herdenken staat er veel voorbereiding op 
stapel, waarvoor dan weer een aparte werkgroep geïnstalleerd moet worden. 

‘Wie wil zich daarvoor inzetten?’ was een dringende vraag aan de 
aanwezigen. Van de gemeente Hengelo zal ook zeker een passende 
eenmalige bijdrage gevraagd worden. 

Voor haalbaarheid van woningbouwplannen heeft de enquête uitgewezen, 
dat er ruim voldoende serieuze belangstelling is. Het Oversticht heeft een 
verkenning uitgevoerd naar mogelijke geschikte locaties. Binnenkort komen 

die concreet ter sprake en in het vervolg zal bij de gemeente Hengelo ‘stevig’ 
worden aangedrongen om daadwerkelijke medewerking aan de plannen. 
 

Opruimen van piketpaaltjes en verbinding zoeken… 
Gastspreker Frank Droste hield een referaat over de organisatie van het 
Kulturhus in Borne. Dit als voorbeeld hoe men in Beckum te werk zou kunnen 

gaan. Daarbij staan de kernwaarden samenwerking en verbinding van 
mensen hoog in het vaandel. Niet alleen facilitair maar ook inhoudelijk is dat 
de basis van succes. De gereedschappen; bij facilitaire samenwerking zijn dat 

administratie / onderhoud / materialen / multifunctioneel gebruik / 
uitwisseling vrijwilligers. Bij inhoudelijke samenwerking kun je denken aan 
besturen / opleiding / programma-afstemming / gezamenlijke activiteiten / 

één front naar overheden / advies- en subsidie aanvragen. 
Dit alles met het ultieme doel om eigen ego’s op te ruimen en samen op te 

trekken, ook in Beckum dus… Waar ondanks een scala aan sociale, culturele 
en sportactiviteiten – met veel vrijwilligers – nog een wereld te winnen valt 
‘met het opruimen van die piketpaaltjes’. 

                                                                                      Jan Ottink 
 
 

 

Luk Akkefietjes 
 

‘Doet u ook aan netwerken mienear?’ Dat vreug mie laatst zonne patjakker met ne 
zunnebril nutteloos boam op’n kop, stèèmpels op de hoed (tattoes heet dat) en ring’n 
in de oar’n. Ik leup oawer de markt, har net ne zoolt’n oppeget’n en op’n hook van 

den viskroam stonne. Met luk pepier’n in de haan en en balpenne in aanslag um mien 
bescheet schriftelijk an dat pepier too te vertrouw’n. en he deel’n ok folders oet, dat 
deare. Ik keek um is an en zea wantrouwend; ‘Hoo bedoel ie dat, mien jong, verkloar 

oe is noader’.  
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‘Noo’, zegge, zwaaiend met ne folder, ‘met disse flyer kan ik you wa luk wiezer 
maak’n. Wij motten van school oet onderzoek’n bij de bevolking wat er zo leeft bij de 
contact leggen met de omgeving, dat heet social media’, zegge op veurname toon. Ik 

veul’n de bö’j al hang, keek op’t horloge en zea kotof; ‘Netwarken he’k nog nooit 
vanne heurt, mien vroms hef zoaterdags noa ’t krul’n dreeij’n wal ’n netje oawer ’n 
kop, mer dat zo’j wa nig bedoel’n. 

 
En dat pepierken van oe, is dat ne flaier? Nou. zeg mie niks, vrooger gin wie as 
bössels van jongs de wèère in en leet’n wie ne èèng’ gemaak’n vleeger op, dat dea’w. 

Mer dat zo’j ok wa nig bedoel’n’… ’t Menneke veul’n nattighèèd en drong wieder an; 
‘Mar mienear, hoe legt u dan contacten met uw omgeving, hebbu geen digitale 
contacten als app, mail of tweet?’ Ik kreeg d’r kloar genog van en deed bescheet;’ 

Appels hangt an’ boom, mel zit in silo en twiet’n doo’t de vöggel in’ natuur. As ik leu 
ne bosschop wil doon, stap ik op de fietse en goa d’r hen. Met ne mokke koffie proat 
wie dan meka bie. En as de leu luk wieder vot woont, schriew ik ne breef of as’t ’n 
noodgeval is, pak wie ’n kuierdroad en goat telefonisch optelefonear’n wat de 

bosschop is’. Ziene leste poging;’ Ach, dat kost toch veel tijd en in de huidige snelle 
wereld kan social media uitkomst….’. “Zwieg’, schreew’n ik ‘m too, goat eas dee 
stèèmpels is van de hoete schrom’n, stekt dee flaijers in’t gat en goat ne kear 

gewoon an’t wark, doar wo’j groot van’…. En vot wasse! 
                                                                                 HekselmesienHarry 

 

 
Rechts van de toegangsdeur tot het Proggiehoes staat het jaar door een 

fraaie natuurcreatie uitgestald. Een van de prachtige kunstwerken die door  

Ingrid van Bemmelen vervaardigd zijn. Met momenteel al actuele thema; 
Pasen 
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Zeepkistenrace zondag 11 mei 
De voorbereidingen van de zeepkistenrace zijn in volle gang. Op dit moment 

hebben een groot aantal teams zich opgegeven om een poging te doen als 
snelste de finish te bereiken. Binnenkort bouwen we de schans, die minder 

stijl en veiliger zal zijn dan vorig jaar. 
Zondag 11 mei a.s. vindt het spektakel plaats rondom ‘t Proggiehoes. Vanaf 
13.00 uur gaan de eerste deelnemers van start. Er zijn prijzen voor de 

snelste deelnemers. Ook zal een vakkundige jury een prijs toekennen aan het 
team met de origineelste zeepkist en met de meeste pech. 
Het is nog mogelijk om je voor de zeepkistenrace op te geven. Het 

inschrijfformulier is te vinden op de Facebook pagina van Jeugdraad Beckum 
of stuur ons een e-mail: zeepkistenracebeckum@gmail.com.  
Kom allen kijken naar de zeepkistenrace en om de deelnemers aanmoedigen. 

Er is ook een springkussen en aan de inwendige mens wordt ook gedacht. 
Entree en deelname is geheel gratis.  
Graag tot dan! 

Jeugdraad Beckum 
 
 

 

Rolstoelen   De Zonnebloem Beckum 
Zoals in de BBB van februari al is vermeld , heeft de Zonnebloem in 

Beckum  twee rolstoelen kunnen aanschaffen door een donatie van 
Aannemersbedrijf Mulder. 
 

 

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
http://www.zonnebloem.nl/
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In het bijzijn van Sonja en Alwin Mulder en een delegatie van de Beukenhof 
en de Zonnebloem hebben we op maandag 14 april 2014 deze stoelen 
officieel in gebruik genomen. 

Er werd een bloemetje en een flesje wijn overhandigd. 
Als Zonnebloem zijn we heel blij met de stoelen en hopen dat ze veel zullen 

worden gebruikt, ook door de individuele  Beckummer 
In de opslagruimte van de Beukenhof, waar de stoelen staan , zijn ook plaids 
en voetenzakken aanwezig. 
 

De Zonnebloem organiseert op zaterdag 12 juli weer een Zonnedag. 
Noteer deze datum  alvast. In de volgende B.B.B. meer nieuws hierover  
 

                                                             Zonnebloem afdeling Beckum 
 

 

 
HARTELIJK BEDANKT! 
Aan alle gulle gevers in Beckum en Oele. 
Aan alle collectanten die dit mooie bedrag opgehaald hebben. 

De totale opbrengst in Hengelo/Beckum/Oele 2014  is € 12098,17 
In Beckum / Oele is  € 939,91 opgehaald. 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten,  vooral in de richting Stepelo en 
Hoeve (maar binnen de grenzen van Beckum,) 
hebben we nog geen mensen die daar collecteren. 

Mocht iemand volgend jaar voor het Reumafonds willen helpen collecteren, 
neem dan a.u.b. contact op met Els Harink 074 3676574. 

 

 

BBBtje 
Huis Te Koop 
 Sigita en Jan Wijlens willen hun huis verkopen. Vraagprijs Euro 207.000. 
Vier slaapkamers. 

Te Huur Gevraagd 
Zij zoeken woonruimte in Beckum of Haaksbergen met twee slaapkamers. 
Tel. 0534787328                                                          Gr. Sigita en Jan 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 4, 2014 
pagina 19 

Het beleid bij TC Tubantia roept  
ergernis en vraagtekens op 
Tientallen jaren heb ik voor Beckum e.o. als correspondent 
gefungeerd voor TC Tubantia. Kleine berichtjes, aankondigingen, 

verslagen, meldingen van grotere evenementen en achtergrond-
informatie; alles wat in de gemeenschap speelde werd gemeld aan 
de redactie.  
 

Die dan meestal dat artikel – al dan niet bewerkt – (een of twee dagen later) 
publiceerde. Al naar gelang de waarde - of als er ruimte was voor dat 

verhaal. Waarbij het ook wel eens voorkwam, dat ik in de discussie met de 
betrokken journalist van Tubantia van mening verschilde over de waarde van 
het bericht voor de Beckumer lezer. Er moest soms teveel ‘een eigen stempel 

van die journalist op het verhaal’, zoiets! Maar dat kan natuurlijk. 
 

De toegeslagen recessie, ook bij de nieuwsgaring en vooral dagbladen, 

betekende dat het Wegener-concern moest snijden in het aantal 
correspondenten. Eigen journalisten ‘moesten plaatselijke nieuwtjes zelf 
meer oppakken en alert zijn bij dorpsontwikkelingen en activiteiten’. Dat was 

de boodschap medio oktober 2013; mijn status van freelance correspondent 
voor de TC Tubantia werd beëindigd.  
Sindsdien komt Beckum minder in beeld bij TC Tubantia. Incidenteel wil de 

redactie nog wel eens, op nadrukkelijk verzoek van bv. de dorpsraad, een 
artikel wijden over lopende Beckumer zaken. Maar dat is het dan wel zo’n 
beetje. Dat beleid strookt m.i. niet met het streven om zoveel mogelijk 

plaatselijke abonnementen te behouden, laat staan uit te breiden.  
Die conclusie heb ik aan de stadsredactie ook doorgegeven, maar vooralsnog 

is daar op geen enkele manier op gereageerd. 
 

Onlangs werd nog weer eens een serieuze klacht geuit vanuit de Beckumer 

achterban. De toneelvereniging Levenslust kreeg weinig respons in Tubantia 
bij aankondigingen van een (succesvolle) voorstelling. De onvrede na de 
mededeling van de krant; ‘we hebben er even geen plaats voor’, zorgt voor 

toenemende, brede irritatie. Ook al omdat andere Twentse leesgebieden wel 
relatief ruim aandacht blijven krijgen in het blad. Onderschatting heet zoiets. 
Uitspraken als; dat hoeven we toch niet te pikken, doen in Beckum 

zachtjesaan opgeld. Maar vooralsnog lijkt het erop, dat de beleidsmakers bij 
Tubantia net doen alsof hun neus bloed… 
Voor de goede orde wil ik deze ontstane situatie hiermee helder aan de Beckumse 
bevolking uitleggen in BBB. En jazeker, de Hengelose redactie van TC Tubantia krijgt 
ook maandelijks BBB op het bureau. 
Nu maar even afwachten, of hun neus blijft bloeden… 

                                                                                 Jan Ottink  
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...Opdat we niet vergeten... 

 
 

Hierbij nodigen wij u uit om donderdag 24 april a.s. de jaarlijkse 
dodenherdenking bij te wonen, die gehouden wordt bij het herdenkings-
monument op de begraafplaats in Beckum. We vertrekken om 14.45 uur, 
samen met de kinderen van groep 8 van basisschool “de Bleek”, vanaf de 
parkeerplaats bij de school.  U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook 
rechtstreeks naar het monument op de begraafplaats gaan. 
Als u wilt mag u een rode roos ( zonder verpakking) meebrengen en deze 
plaatsen bij het monument. Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Diny Lansink en Carla Meenhuis 

 
 

Levenslust vertelt… 
 

We kunnen terugkijken op geslaagde voorjaarsuitvoeringen. Alle 
voorstellingen volle bak, alle voorstellingen lachend publiek, daar 
zijn we trots op en daar doen we het voor. 

  
Met als finale de uitvoering in De Kappen in Haaksbergen op 16 april. De 

opgevoerde klucht is een waardig afscheid van onze regisseur Joop van den 
Berg. Na een aantal succesvolle jaren verlaat Joop onze vereniging. We 
danken hem voor zijn inzet en bezielende regie. En nu weer op naar de 

volgende uitdaging. Dat zal de aftrap van de Pinksterfeesten zijn op de 
vrijdagmiddag. Ook dan proberen we als vanouds een steentje bij te dragen 
aan een mooi Pinksterweekend. De ingrediënten voor deze middag zullen 

niet anders dan anders zijn, maar het belooft wel weer een middag te 
worden vol vermaak, humor en uiteraard met de laatste “praat” uit Beckum. 
 

                                                  Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
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De pastoor wordt door de nederige nonnen verwend en laat zich de wijn 

goed smaken!! (foto Levenslust) 
 

 

Grote nostalgische reünie café Mentink 
Op zaterdag 24 mei as. vanaf 16 uur bij café Halfweg. Alle ‘oude knakkers en 
senior-fluitpiep’n’ die vanaf de eindjaren ‘50, ’60 tot 1978 bij café Mentink 
regelmatig op bezoek kwamen, worden hiervoor uitgenodigd.  
 

 
Het terras bij café Mentink in vroegere jaren, wie kent de ‘oude knakkers’ 

nog? (foto Historisch Archief Beckum) 
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Oude tijden zullen herleven bij het voormalige TVO clubcafé 
onder het motto: NOE KAN'T NOG!!!! 

 

Het idee was al een tijd in de gedachten van Johan Bauhuis. Voormalig 
regelmatig bezoeker van café Mentink. (En later tot 2012 uitbater van  het 

populaire bruine café  Het Stuupke in Haaksbergen). Jawel, we hebben het 
hier over de periode van de beginjaren ‘60- midden´70er jaren. Toen een 
glas bier nog voor 35 tot 50 cent uit de tap kwam….  

Johan liep Lidy Leferink-Mentink tegen het lijf – figuurlijk dan – bij een 
thuiswedstrijd van TVO 1. En zijn spontane opmerking; ´we moeten eens 
een keer een reünie houden met vroegere bezoekers van café Mentink’, 

sloeg aan bij Lidy, de dochter van caféhouder Herman Mentink. Vervolgens 
werd ook ondergetekende benaderd. In de hoedanigheid van KWJ  
bestuurder en TVO betrokkenheid was ik, met diverse maten, toentertijd ook 

geregeld klant bij het bruine café in Beckum. Insiders kennen dat wel; na 
een jeugdavond in het Proggiehoes, na het voetballen voor de 3e helft of 
anderszins was café Mentink het domein voor de jeugd van Beckum. Terwijl 

ook diverse verenigingen bij Mentink hun vergaderingen hielden. 
 

Eddy Drenth is voor deze reünie ook benaderd voor medewerking. Harry Hoestee 

(van radio Rosita) zal voor passende nostalgische muziek zorgen. 
Er volgen geen persoonlijke uitnodigingen, maar gezien de enthousiaste reacties 
worden veel reünisten verwacht. KOSTEN 5 euro voor koffie/hapjes.  

PROGRAMMA; veel kuieren/lekkere muziek/enkele liedjes… 
 

 contactadressen: 

Lidy Leferink- Mentink    0620292962    l.leferink@ziggo.nl 
Jan Ottink                           0743676435    janottink@home.nl 
Johan Bauhuis                0614478070    jbauhuis@ziggo.nl 
 

Zegt het voort !!                                                  Jan Ottink 
 

 

PERSOONLIJK Dankbetuiging 
 

Graag wil ik iedereen oprecht bedanken voor de steun, hulp en medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van Gerhard d.m.v bloemen, telefoontjes, kaarten en bezoek. 

Gerhard wilde graag thuis verzorgd worden en opgebaard. Met Maria’s hulp is dit 
gelukt, mijn taak is volbracht. 
In het bijzonder een woord van dank aan Ellie Pots, Wilmien Wielens, dr.R.O. van 
Manen met zijn assistentes,Thuiszorg, CarintReggeland en aan de buurt. Jullie hulp, 

steun en medeleven was geweldig! Rest mij nog TVO oprecht te danken voor het 
prachtige bloemstuk. 
                                 Een hartelijke groet en stevige handdruk van Mieni Vossebeld 

mailto:l.leferink@ziggo.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:jbauhuis@ziggo.nl
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Wat is ’t Wat -3- 

Een aparte rubriek vraagt om een apart lettertype en heeft een 

aparte inhoud. Gewoon omdat het nogal apart overkomt wat hier 

zoal geschreven wordt door aparte en gewone BBB lezers… 

 

Tsja, de bevolking heeft gesproken, ook in Hengelo. Waar Pro-

Hengelo als winnaar van de gemeentelijke verkiezingen uit de bus 

kwam en als grootste partij de informatiegesprekken ging leiden 

tot vorming van een nieuw college. Maar ja, fractievoorzitter 

Gezinus Knegt ving bot, ‘er zit teveel ruis op de onderlinge 

verhoudingen tussen enkele partijen’ zoiets. En nu gaat de SP, ook 

een winnaar van die verkiezingen, full speed trachten om die 

informatie gestalte te geven en een coalitie rond te krijgen. Onwil, 

teleurstelling, wantrouwen en zwarte Piet toespelen; het werd 

allemaal rond begin april breed in de krant uitgemeten. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd… 

 

Hebt u iets aparts te vertellen wat de moeite waard is, mail 

het bericht naar BBB en het komt in deze rubriek Wat is ’t 

Wat! 

 
 
 

BECKUM BETER BEKEKEN 
de zaken lopen goed, maar hoe gaan we verder? 
 

Begin april was weer het halfjaarlijkse overleg over alle 
drukwerkzaken die door de Stichting Druk voor Beckum worden 
uitgevoerd. 
 

Financieel draaien de zaken goed, het advertentiebestand – in kleur en 
zwart-wit – alsmede de vrijwillige lezersbijdragen zorgen voor een gezonde 

dekking. De printapparatuur kende vorig najaar enkele problemen inzake 
slechte fotoafdrukken bij twee maandelijkse uitgaven. Ook in latere uitgaven 
waren er vervelende storingen qua afdrukkwaliteit (grijze strepen) en hier 

wordt de leverancier nog verder over aangesproken. Zoals in de vorige BBB 
al was aangekondigd, wordt de mei BBB straks gecombineerd met het 
Pinksterfeestprogramma. Dus 21 mei verschijnt één nieuwsbulletin, die in 

overleg gezamenlijk wordt geproduceerd door de Stichting Druk voor Beckum 
en Stichting Zomerfeesten. 
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Brainstormen over de BBB inhoud 
Ook werd gefilosofeerd over mogelijke wensen tot verbetering van het 
maandelijkse BBB nieuwsaanbod. Wat moet meer, wat kan minder, moeten 

meningen en visies in een bredere context geventileerd worden, etc.? 
Daarover wil de St. Druk voor Beckum graag een uitspraak horen van de 

achterban. Daarbij denkend aan oa. de Dorpsraad, OVBO (Ondernemings-
vereniging) en Jeugdraad Beckum. 
 

Bezetting van de redactietaken bij BBB besproken 
Voor beheer, coördinatie en opzet van het advertentiepakket komt volgend 
jaar een mutatie. Tonnie Vossebeld gaat die taak neerleggen en over 

opvolging zijn positieve gesprekken gaande. Daarnaast kwam ook weer ter 
sprake dat voor een stuk redactiewerk  (maandelijkse organisatie, teksten 
schrijven- indelen, contacten met achterban/kopij-inzenders etc.) iemand 

stand by moet zijn bij mogelijke calamiteiten. Gewoon om de continuïteit in 
zo’n situatie gewaarborgd te hebben. Hier wordt ook aan gewerkt. 
 

Jaarlijkse BBB lezersbijdrage wordt deze maand weer opgestart 
Deze maand wordt de jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage weer opgestart 
en is in deze BBB gevoeg/opgenomen. De BBB organisatie hoopt weer veel 

machtigingen met een gewaardeerd bedrag van u te mogen ontvangen. 
Voor een financieel gezonde toekomst van het blad Beckum Beter Bekeken! 
Tenslotte alvast de vooraankondiging bestemd voor alle BBB medewerkers; 

Zondag 24 augustus in vanaf 15.00 uur in/bij de sportzaal de jaarlijkse 
Barbecuemiddag. Gaarne vooraf opgeven! 
                                                                                       Jan Ottink 
 
 
 

 
PROLONGATIE BEACHSOCCERTOERNOOI  

BIJ TVO 
OP ZATERDAG 14 JUNI WORDT OP HET SPORTCOMPLEX BIJ TVO WEER EEN GROOT 

BEACHSOCCERTOERNOOI GEHOUDEN. OP HET GOUDGELE ZAND WORDT IN POULES  

GESPEELD. HORECAVOORZIENINGEN EN KLEEDGELEGENHEID ZIJN AANWEZIG. AANVANG 

15.30 UUR, 
INFO OPGAVES; BEACHSOCCER@TVOVOETBAL.NL 
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Prijs nr. 2 van de afgelopen kaartmarathon. Overnachting voor 3 personen bij 

Boerderijkamers de Pepper (eigen foto) 
 

Een gezellig weekendje weg, en toch dicht bij huis, bij een gastvrij gezin. 

Een aanrader voor vrienden en bekenden, prachtige accommodatie. 
 

                                                                   Minie en Cor Koppelman 

 
 

Doe mee met expeditie Noaberson 
 

Ook dit jaar zal er op zondag tijdens de Pinksterfeesten Beckum 

weer een spectaculaire activiteit plaatsvinden. 

De Higlandgames en de Lowlandgames worden 
dit jaar vervangen door 'Expeditie Noaberson' !! 
 

Zoals de naam al een beetje verraadt zal er tijdens deze sportieve en actieve 

middag met Wipe-out elementen door alle noabers in en rondom Beckum 
gestreden worden om de felbegeerde winnaarstitel. 
Er worden twee leeftijdscategorieën gehanteerd, namelijk: 

- Jeugd in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar; 
- Volwassen in de leeftijd van 17 jaar en ouder. 
Inschrijfgeld per team bedraagt voor de jeugd €10,- en voor de volwassenen 

€25,-. 
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Voor de jeugd moeten er minimaal zes personen en maximaal acht personen 
in een team zitten. Hierbij maakt de verdeling tussen mannen en vrouwen 
niet uit. 

Voor de volwassenen moeten er minimaal zes personen en maximaal acht 
personen in een team zitten. Er moeten minimaal twee vrouwen in een team 

zitten. 
 

Inschrijven kan via de volgende link:  
https://docs.google.com/forms/d/1WNcd_52Q7XFce72y8Me1sTjyJg2gqLwwq

U-UpYviN3U/viewform 
Tot dan! 

                                      Pinksterfeesten Beckum en Jeugdraad Beckum 

 
 

The Voice of TVO 
 Dit jaar werd deze muzikale meeting met nieuwe TVO impulsen georganiseerd. De 

handbalafdeling had ook een team met talenten afgevaardigd en volley toonde 
belangstelling. Naast de TVO seniorenvoetbal teams. Het was weer een levendige 
bedoening, veel lol, improvisatie, zenuwachtig, op ’t laatst nog oefenen etc. etc. De 

jury kreeg vakwerk en prutswerk te zien en horen, maar dat wordt hier niet nader 
gedetailleerd (de immuniteit van de vakjury moet ten allen tijde gegarandeerd zijn, 
zoiets…).  

De reacties waren naderhand best positief en enigszins verrassende winnaars werden 
de sterren van het TVO recreatie-handbalteam. Hoera, hoera. De applausmeter van 
het publiek werkte niet al te nauwkeurig, waardoor TVO2 voetbal de 2e plaats kreeg 
toebedeeld. Ach ja, a’j ma schik hebt….. 

 

 
De handbaldames gingen met de eer strijken (eigen foto) 

https://docs.google.com/forms/d/1WNcd_52Q7XFce72y8Me1sTjyJg2gqLwwqU-UpYviN3U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WNcd_52Q7XFce72y8Me1sTjyJg2gqLwwqU-UpYviN3U/viewform
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Zijlijn 
 

Zaterdag 5 April tegen 16.45 uur begonnen de kerkklokken enthousiast te 
luiden. Toen ik uit de voordeur keek zag ik dat er foto's werden gemaakt in 

de tuin van een groep  kinderen en twee geestelijken. In het kerkblaadje las 
ik dat ze,de kinderen, gevormd werden en dat het koor "Spirit" de dienst 
opluisterde. Datzelfde koor heeft ook gezongen tijdens Johan's avondwake 

maar ik heb er toen niet veel van meegekregen. Om 7 uur zat ik in de kerk. 
De Vicaris gaf te kennen dat het een langere zit zou worden maar om niet in 
slaap te vallen hadden ze bedacht dat we geregeld even zouden opstaan! 

Het gaf enige hilariteit. 
Het koor zong prachtig,zuiver en sereen. Het kreeg dan ook van pastor Ogink 
een compliment. Het was een mooie dienst. Er werd een applaus gevraagd 

voor de inzet van de schoolbegeleiding naar het vormsel toe. De kinderen 
werden door het koor in het zonnetje gezet met een"Lang zullen ze leven, 
hoera ,hoera". 
 

Het Jongerenkoor 
Wat fijn dat je tegenwoordig zo lang jong blijft! Er zaten toch tig vrouwen in  

van rond de 65 jaar. Het maakt niet uit, zingen konden ze. Compliment! 
                                                                                 Rie Menkehorst 

 
 

Extra Ledenvergadering K.V.O. 
 
Op 16 april werd voor de leden van de K.V.O. een aantal vragen voorgelegd 

vanuit het huidige bestuur. De belangrijkste vraag aan de 61 aanwezige 
leden was de naamswijziging. Na een stemming is er door de leden gestemd 
om vanaf 1 september 2014 de K.V.O. te wijzigen in ‘Vrouw Actief 

Beckum’. Wij hopen in het nieuwe seizoen samen met de huidige leden een 
groot aantal nieuwe leden te kunnen begroeten. 
 

Dinsdag 27 mei kleine fietstocht vertrek 18.15 uur bij de kerk 
 

Woensdag 18 juni busreisje vertrek 08.30 uur bij de kerk. Eigen bijdrage € 

35,- pp. (Betaling eigen bijdrage ± 15 juni via automatische incasso) 
 

Opgave voor deze twee activiteiten  is nog mogelijk via mail of een 

telefoontje naar één van onze bestuursleden. 
23 september start ons nieuwe seizoen bij Vrouw Actief Beckum. 
                                                                                             Marga 
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Bezoek peuters bij bakkerswinkel van Yvonne 
Woensdag 16 april zijn we naar de bakkerswinkel in Beckum geweest. De 

peuters hadden zelf de boodschappenbriefjes en het geld bij zich. Iedereen 
had een taakje. We hebben brood, krentenbollen en een stokbrood voor ons 
paasontbijt gekocht. Dit hebben we later op de ochtend opgegeten met ei, 

jam en hagelslag erop.  Toen we weer terug gingen naar de peuterspeelzaal 
kregen we van Yvonne allemaal een zakje met een broodje en een chocolade 
paashaas erin.  Hier willen we Yvonne dan ook nog een keer voor bedanken! 

Groetjes van alle peuters en leidsters van ’t Bisonneke 
 

 
De kleuters vol verwachting voor de bakkerswinkel (foto Ellen Koster) 

 
 

DE MENS ACHTER                                Han Wolhoff 
 
Al tientallen jaren konden Beckumers in het Rotersweg 

‘Boetenveeld’ gebied tegen de bebossing een riante villa ontwaren. 
‘Wie zijn nou eigenlijk de bewoners?’ is altijd een veelgestelde 
vraag geweest. Maar ach, de meeste Beckumers doen er verder 

niet moeilijk over en gaan weer over tot de orde van de dag. 
Insiders, directe buren (de noabers) hadden alleen het hoognodige 
contact bij calamiteiten. En die waren er niet veel in het stille en 

rustieke buitengebied… 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 4, 2014 
pagina 29 

 
We willen u vooraf even uit de droom helpen. Adres Rotersweg 24, bewoond 
(in de jaren 1965 tot 1990 en nou weer sinds oktober 2012) door dr. J.A. 

Wolhoff met zijn vrouw Agnes en later met huidige partner Hester. 
Ongevraagd wil Han Wolhoff ontboezemingen doen over zijn eerdere relatie 

met echtgenote Agnes, die na hun scheiding alleen in de villa bleef wonen, 
want Han verhuisde naar Maarn. De oudere Beckumers zullen zich Agnes 
wel herinneren als de dame, die geregeld met haar geliefde Chowchow hond 

door de natuur wandelde. Zij raakte ziek en werd later, in 2006, in het 
Borsthuis opgenomen. Han hield al die tijd goed contact met Agnes en 
bezocht haar geregeld in dat Borsthuis te Hengelo. In oktober 2012 overleed 

Agnes op 86 jarige leeftijd. Han kende zijn huidige partner Hester toen al 
jaren. In die jaren tussen 2006 en 2012 was de villa onbewoond en 
menigeen had al via kennissen en buren - direct of indirect - geïnformeerd 

of het huis niet te koop was. Maar de villa werd opgeknapt, Han en Hester 
verkochten hun huis elders en trokken weer in de riante villa in het 
Boetenveeld aan de Rotersweg. Tot zover de eerste dialoog. 

 

 
 
Han Wolhoff, die in de zestiger jaren de KNZ fabriek in Hengelo leidde. 

Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, van waaruit het wereldconcern Akzo 
Nobel ontstond. Toentertijd met een uiterst positieve, gedegen en sociale 
naam in de regio. ‘Inderdaad had de KNZ en later ook AZC best een goede 

loyale naam als werkgever. In de oorlog konden boeren vrij zout verkrijgen 
en in de grote hal met voorraad werd destijds zelfs een modeshow 

georganiseerd voor winterkleding. Compleet met ski’s die op de sneeuwpiste 
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(zoutberg dus) voor de nodige entourage zorgden’. Schrijver dezes heeft ook 
een groot deel van zijn werkzame leven bij de KNZ, later AZC en Akzo Nobel 
gewerkt. En kan zich J.A. Wolhoff nog herinneren als ’een voornaam 

persoon’ in het witte Hoofdkantoor aan de Boortorenweg. Omringd door een 
directiesecretaresse en directiesecretaris.  

Dat waren nog eens tijden, zou je gemakkelijk met een nostalgische blik op 
dat verre verleden kunnen zeggen. Maar laten we realistisch blijven en in 
het heden blijven leven. 

 
Wie is nu de Mens Achter J.A. Wolhoff die daar nu weer zo’n 2 jaar in ‘het 
Boetenveeld’ woont? Extra aanleiding voor een gesprek om dat te ontleden 

was de oproep aan de Beckumers, die de vorige maand in BBB werd 
geplaatst door Hester en Han Wolhoff. ‘De wekelijkse markt in Beckum moet 
blijven’ was het oprechte appel gericht aan alle Beckumers. En de 

boodschap werd in het algemeen positief ontvangen. (Maar ja, dat gebeurde 
eerder ook al, zonder dat er veel veranderde!). 
  

Kennismaking met ‘de mens’ Han Wolhoff 
Ben in 1927 geboren in Utrecht en vader van een gepensioneerde dochter, 

veterinair, die in Arnhem woont en een zoon, actief fysiotherapeut, wonend 
in Rolle Zwitserland. Inmiddels heb ik 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.  
 

De loopbaan in zijn werkzame leven 
Ik heb de Universitaire studie Chemie afgerond en daarna gewerkt bij 
Unilever Rotterdam. Ik wilde de vleugels uitslaan en kon in 1965 bij de KNZ 

te Hengelo werkzaam gaan als stafmanager Nieuwe projecten. Later werd ik 
daar Directeur na van Mourik Broekman en Cox. Ik weet nog, dat ik bij mijn 
eerste kennismaking in Hengelo talrijke ouderwetse boortorens ontwaarde in 

Twente; voor mij een hele ontdekking. Begin 70er jaren trad ik toe tot de 
Raad van Bestuur van AZC, maar ´dat was niet zo mijn ding´. Teveel op 
afstand besturen, je had te weinig rechtstreeks invloed. Inderdaad ja, dat 

was een soort Eerste Kamer in de politiek. 
 
Hoe kwam hij zo in Beckum terecht? Kon een directeur van een fabriek in de 
buurt dit sneller voor elkaar krijgen? 
Dat kostte best moeite, want het in gemeentelijk beleid mocht elk jaar 

slechts mondjesmaat in het buitengebied gebouw worden. En dan ook nog 
onder strikte voorwaarden. 
 

Ooit behoefte gehad om in Beckum iets te betekenen op sociaal, cultureel 
gebied? 
Om eerlijk te zijn; ik heb dat in die eerdere periode niet overwogen, want ik 

was te weinig thuis. Vanwege mijn functie was ik geregeld op pad ergens in 
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de wereld en verbleef de hele week elders. Tsja, als ik daarop terugkijk, 
besef je later pas dat er meer is in het leven dan werken en carrière 
opbouwen. En nu? Om eerlijk te zijn ben ik daar toch te oud voor. Maar, dat 

wil ik benadrukken, ik heb grote waardering voor hetgene in Beckum 
allemaal aan activiteiten gebeurd met die vrijwillige inzet. 

Hester wil hier graag toevoegen; Ik ben zelf lid van de KVO en vrijwilliger bij 
de Zonnebloem. En ik doe mee aan het Nationaal Ouderenfonds, waarbij 
sociale contactactiviteiten worden georganiseerd. 

 

‘Ik besef nu meer dan vroeger hoe fijn het is 
om in deze omgeving te wonen’  

 
Hoe kijkt hij aan tegen Beckum-Beckumers? 
Nou dat sluit aan bij mijn vorige opmerking; als kleine gemeenschap wordt 
er veel georganiseerd. Dat onderken ik nu ook beter dan vroeger. Het is een 
gemoedelijk dorp, waarin noaberschap nog heerst en dat merk ik ook in 

onze buurt.  In dat kader zou Beckum ook beter passen bij een gemeente 
als Hof van Twente. Meer rechtstreekse lijnen bij besluitvorming, sneller 
doorpakken, dat ligt de gemiddelde Beckumer beter dan de Hengelose 

ambtelijke molen. Samengevat kan ik wel stellen; Beckum zit meer in mijn 
hart dan vroeger, vroeger was het een plaats om louter te wonen. Maar nu 
besef ik des te meer, hoeveel goeds hier wordt verricht. 

 
Politieke voorkeur en toekomst in de verhoudingen? 
’t Is nou niet zo, dat ik alles fanatiek volg, maar de gematigde rechtse lijn 

heeft mijn voorkeur. Heb jarenlang VVD gestemd, maar die worden mij te 
draaierig als er stevige tegenwind waait. Nu heeft D’66 mijn voorkeur.   

 
Social media, een hype die naast voordelen ook nadelen heeft: 
Nou ja, de labtop is niet meer weg te denken in een huishouden. Internet 

heeft grote voordelen; informatie opduiken, betalingen, mailcontact etc. je 
bent afhankelijk van elkaar, kunt snel communiceren. Maar met een App, 
twitteren en dat soort zaken moet je ook niet bij mij aankomen. 

 
Een laatste boodschap oftewel; dat wil ik nog even kwijt 
Ik ben tevreden hier, mooie natuur en omgeving en prettige mensen om ons 

heen. Klein nadeel wellicht dat bij ontstentenis van eigen vervoer er dichtbij 
geen openbaar vervoervoorzieningen zijn. Maar ja, dat is dan weer inherent 
aan het wonen in het buitengebied. Kortom; het leven biedt ondanks alle 

complicaties veel goeds.  
                                                                                                        Jan Ottink 
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Programma Pinksterfeesten 2014 

 

 Vrijdag 6 juni 
Seniorenmiddag en Beckumer avond,  

 

 Zaterdag 7 juni 
Vogelschieten, Kinderfeesten 

met ’s avonds; 
Q-Music 'The Party' met de DJ's Mattie en Wietze 

 

 Zondag 8 juni 
Sensationeel evenement voor jong en oud 

Expedite Noaberson 
NoaberRock met 

Poor John, de Boetners 
met ’s avond’s  succes een herhaling van vorig jaar,  
the Originals 

 

 Maandag 9 juni 
As'n Gek in’ Drek met aansluitend: The Hot Studs 

 
 

 

Parochie Beckum misvieringen mei juni 2014 
Za.  3 mei 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastor Hoogland 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 10 mei 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastor Geurts 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 17 mei 19.30 uur: GEEN VIERING 

Zo. 18 mei 09.30 uur: EERSTE HEILIGE COMMUNIE: Pastores  
    Escher en Ogink ( eigen koor ) 
Za. 24 mei. 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: Pastor  

    Hoogland 
Wo. 28 mei 19.30 uur: HEMELVAART: GEZONGEN   
    EUCHARISTIEVIERING 

    Pastor Nowara ( Dames- en herenkoor )   
Za. 31 mei 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: 

Pastor Nowara 
 

Dindag 13 mei a.s. Jaarvergadering van de geloofsgemeenschap Beckum. 20.00 uur 
in ’t Proggiehoes, agenda en het verslag van vorig jaar liggen  bij ’t Proggiehoes. 
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Za.  7 juni 19.30 uur: GEEN VIERING 

Zo.  8 juni 09.30 uur: EERSTE PINKSTERDAG;   
    EUCHARISTIEVIERING HEILIGE   
    GEEST PAROCHIE IN DELDEN  
Ma.  9 juni 11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING IN   
    ST.ISIDORUSHOEVE 
Za. 14 juni 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastoor Oortman 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 21 juni 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastoor Oortman 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 28 juni 19.30 uur: AFSCHEIDSVIERING GROEP 8    
    Basisschool de Bleek. 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING:  
    Pastor  v/d Bemt ( Spirit ) 
 

 

Datumbank 
 

24 april Dodenherdenking; vertrek 14.45 uur vanaf de parkeerplaats van 
school richting begraafplaats. 

26 april Koningsfeest/Fietstocht schoolplein 
26 april Jeugdraad; NL Doet: ‘t Proggiehoes 
30 april Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  1 mei TVO Tennis; Jaarvergadering in “Beckhand”. Aanvang 20.00 uur 
  9 mei TVO Tennis; Activiteit onderhoudspl. en bestuur 19.30 u. Halfweg” 
11 mei Jeugdraad; zeepkistenrace 

13 mei Jaarvergadering H. Blasius-parochie in ’t Proggiehoes. 20.00 uur 
14 mei Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 mei Oud Papier 

18 mei 1e H. Communie  
23 mei Jeugdraad; Coctail avond 

24 mei Nostalgische reünie bij Café Halfweg voor mensen die in de jaren ’50 
– ’60 tot 1978 regelmatig op bezoek kwamen. Aanvang 16.00 uur 
27 mei KVO; Kleine Fietstocht 

 8 juni Jeugdraad; Expeditie Noaberson - Pinksterfeesten 
6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
14 juni Sportdag TVO 

14 juni Beach Soccer toernooi 
18 juni KVO; Bustocht 
20 juni Zonnebloem; Salland Festival in Raalte 

20 t/m 22 juni  TVO; Jeugdkamp 2014 
21 juni Oud Papier 
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28 juni TVO Tennis; Lustrumfeest in “Beckhand. Aanvang 19.00 uur 
12 juli Zonnedag Zonnebloem in ‘t Proggiehoes 
30 juli t/m 4 aug.Muiterweek 2014  

13 sept.Volle Polle Motorcross & Jaag oen ie te pletter-estafette 
14 sept.Volle Polle Autorodeo & feestmiddag in de tent 

28 sept.Blasiusfestival 
  1 okt. Ontspanningsmiddag Zonnebloem in ’t Wapen van Beckum  
24 okt. Jeugdraad; Bandjes avond  

 
************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 

28 april t/m 9 mei  Meivakantie 
29 en 30 mei   Hemelvaart 
 9 juni    Pinksteren 

7 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie 
 

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

 
 
 

 
De TVO 1 voetbalselectie, bijna veilig in de 4e klasse, nog 3 finales te gaan! 
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En TVO 1 handbal dit seizoen, hier voor de wedstrijd tegen Stevo, draaide 

een prima competitie in de hoofdklasse met een fraaie 5e plaats in de 

eindrangschikking 
 
 

Deze maand … in één volzin 

Poetin trekt aan de touwtjes in en rond Oekraïne - laat ietsjes vieren bij 

Westerse dreiging – trekt vervolgens het touwtje verder aan – ziet de 
Russische economie achterruit hollen – en bakt zoete broodjes in door hem 
geregisseerde charme vertoning op tv, met als resultaat; dikke winst in het 

landjepik spelletje, terwijl ondertussen een Maleisisch vliegtuig spoorloos in 
de Oceaan is verdwenen en ook een schip bij Zuid Korea is gezonken, dit 
alles met diepe menselijke ellende tot gevolg, doch dichter bij huis zijn ook 

lichtpuntjes want Ilse deLange en Waylon schijnen in de polls voor het 
Eurovisie songfestival steeds beter te scoren en in Beckum… maken we 

ons nu na Pasen op voor evenementen als zeepkistenrace, Pinksterfeesten 
en TVO sportdag en beachsoccer in juni… 
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Jeugdkamp verslag ’met een korreltje zout’ 
 
Lieve mama en papa, 
We moeten u van onze jeugdleider een brief schrijven om jullie gerust te stellen voor 

het geval dat jullie de overstroming op het nieuws hebben gezien. We maken het 
goed. er is maar een tent weggespoeld en twee slaapzakken. Gelukkig is niemand 
verdronken en toen de overstroming er was, waren we Bartje aan het zoeken. 

Oh ja, bel je even naar de mama van Bartje om te zeggen dat hij het goed maakt? Hij 
kan namelijk geen brief schrijven met twee gebroken armen. Als het niet zo fel 
gebliksemd had, zouden we Bartje nooit hebben gevonden. 

Wist je dat, als je een gasfles in het vuur gooit, dat die dan ontploft? Het hout van de 
bomen was te nat om te branden, maar wel een van de tenten en sommigen van 
onze kleren. David zal er wel een tijdje raar uitzien tot zijn haar weer is bijgegroeid.  

 
Een episode uit het dagboek van een padvinder….. 
 
  

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 

 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490) 

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

 

Prikpost Medlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

 

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

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

vrijdag 08.00 – 18.00 uur op afspraak tel. 06-15461170 
 

Podotherapie Oost Nederland 
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262 

 

 


