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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  

VRIJWILLIGEBIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.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 

Marscha Pot 
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; emailjanottink@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   
 
BBB uitgaven in 1e halfjaar 2015; 

28 jan. - 25 feb. – 25 mrt. – 22 apr. – 27 mei – 24 jun. 
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
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Jaargang     Nummer 
 

 
 

37……………………………………4 
We moesten woekeren met de ruimte om zoveel mogelijk nieuws in deze BBB ‘te 

persen’. En dan nog; enkele actuele nieuwtjes en foto’s worden in de mei BBB 
opgenomen. In dit nummer ook; Pinksterfeestprogramma, dorpsplan en de jaarlijkse 
vrijwillige lezersbijdrage-kaart BBB zijn bijgevoegd. 

Veel leesplezier!! 

 

Laatste Week Nieuws 
 
Op zondagmiddag 3 mei wordt er voor alle sponsoren van TVO een 
barbeque bij het Geertman georganiseerd!! Alle sponsoren ontvangen binnenkort 

een persoonlijke uitnodiging. 
 

Het was vorige week donderdag D-day bij TVO. Waar TVO handbal afscheid 

nam van trainer Gerard Hilbrink, die succesvol 2 ½ jaar de hoofdselecties trainde. 
Het was een druk bezochte afscheidsreceptie met veel bloemen, cadeaus en lovende 
woorden. In de volgende BBB een portret van deze trainer na een carrière van 40 
jaar en foto’s vd. receptie! 
Daarnaast speelden tegelijkertijd TVO 1 en 2 resp. tegen Hengelo en BSC/Unisson2 
op de Kruudnhof. Het 2e remiseerde en het 1e moest het afleggen tegen de koploper. 

Na een sterke eerste 40 minuten van TVO, voorsprong door Jorn Groothuis en 
uitvallen van Andy Tolhuis raakte de tank gaandeweg leeg. Hengelo zette orde op 
zaken en won verdiend met 1-2. TVO2 won afgelopen zondag en het 1e boekte een 

historische 9-1 nederlaag bij Twenthe, tja…. 
 

ErgernisHeb je een mooi overzichtelijk milieueiland in Beckum, zijn er enkelen die 

zomaar hun voorraad plastic ACHTER de betreffende container zetten/hangen… dat 
betekent de nodige ergernis bij anderen. Mag dat gezegd worden? Ja natuurlijk… 
 

Recreanten volleybal speelsters gezocht!!Op maandagavond traint er een 

zeer fanatiek en enthousiast team die ongeveer één keer in de maand hun tactieken 
laten zien tijdens een wedstrijd. Zou jij graag een keer mee willen doen? Neem 
contact op met Lotte Grashof. lottegrashof@hotmail.nl 

 
Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen in de 

Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 te Haaksbergen, op dinsdag 26 mei 2015, aanvang 
20.00 uur. 

 
Mooi eerste H.Communiefeestje in de kerk (en tuin!) afgelopen zondag! 

mailto:lottegrashof@hotmail.nl
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WAT U LEEST IN DEZE APRIL BBB 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in BBB inhoudsopgave 

 Tumult op TVO veld bestuur betreurt wanordelijkheden 

 Palmpasen een indruk in de kerk 

 Dankbetuiging fam. Ottink 

 TVO handbal nieuwe leden welkom 

 Beckum + Oele gear’n schoon actiefoto voor kerk 

 Vrijwilligersfeest sv TVO zaterdag 26 april 
 Persbericht Mediondata bloedafname 

 Overvloed aan water in Hagmolenbeek (foto) 

 De Zonnebloem Beckum 50 jaar, loterij en bezoekwerk 

 Levenslust scoort weer hoog fotosessie 
 De kleedkamers van 1973 historie van 42 jaar 
 Wisseling van de wacht bij St. Druk v.Beckum 
 Beckum en muziek goede combinatie deel 2 
 Vastenactie Paasmarkt 
 Vrouw Actief Beckum geslaagde activiteiten 
 Wist u datjes sportkruimels 
 Luk akkefietjes dialect fantasieënH.Harry 
 Geneuzel column van Knitto 
 Wat is ’t wat prikkelende beschouwingen 
 Crea-tentoonstelling basisschool de Bleek 
 De markt in Beckum een aansporing 
 Introductietoernooi TVO tennis geslaagd 
 Zijlijn  over zonnebloemvrijwilligers 
 Misvieringen parochie Beckum  mei 2015 
 Datumbank dorpsagenda 
 Middenbladen; Dorpsplan actueel 
 Stuurgroep Beckum-Oele vergaderde over Dorpsplan 
 Dorpsraad jaarvergadering en 750 jaar Beckum in2016 

Mededeling TVO voetbalbestuur 

Tijdens de thuiswedstrijd van zondag 12 april tegen SV Wilhelminaschool uit Hengelo 
ontstond er in de tweede helft bij een 3-1 voorsprong voor TVO een opstootje op het 

veld wat uitmondde in het staken van de wedstrijd. Een speler van TVO werd belaagd 
door de aanvoerder van SV Wilhelminaschool, die hiervoor op maandagavond, na alle 
perspublicaties, excuses aanbood bij het bestuur van TVO.Wij als bestuur hopen een 

dergelijk voorval nooit weer mee te maken, het schaadt beide teams en is onnodig. 
We nemen als vereniging afstand van geweld en willen niet dat onze spelers of 
supporters respectloos optreden naar tegenstanders. Het feit dat supporters van 

Wilhelminaschool als eerste het veld betraden bij dit incident, geeft onze supporters 
nog niet de vrijbrief, hetzelfde te doen. Gelukkig waren er aan beide zijden ook veel 
supporters die trachtten het opstootje in de kiem te smoren. Voorzitter Alfons Harink 
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PALMPASEN  
Op Palmzondag werd er zoals ieder jaar een kinderviering gehouden met 

paashaas, muziekfanfare en optocht. Het was een leuke, korte viering 
(handig met kleuters) met tussendoor ook de Palmpasen processie. Dat heeft 
toch wel wat, de kleintjes van het dorp met allemaal een zelf versierde 

Palmpasentak in de hand, een rondje door de kerk. De oudsten ongeveer 10, 
de jongsten rond de 2 al dan niet begeleid door mama. Gelukkig hielp het 
weer ook een handje mee toen we eenmaal in optocht door Beckum liepen 

en konden we rustig alle jeugd wakker blazen... 
Eenmaal terug bij de kerk stond de koffie en limonade klaar met wat lekkers 
en deelde de paashaas paaseitjes uit aan de kinderen, kortom het was weer 

gezellig voor jong en oud! 
 

Palmpasen in de kerk, paashazen. kinderoptocht en drumfanfare, weer een  
geslaagd festijn. (eigen foto) 

 

DANKBETUIGING 
 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun, kaarten, bloemen, 
bezoekjes, telefoontjes, medeleven en vooral voor de hulp tijdens het ziek 
zijn en het overlijden van onze broer, zwager en oom Hennie Ottink. Het 

doet ons goed dat er zoveel mensen met ons meeleven.  
Erg jammer dat het bestuur van de Heilige Geest Parochie niet mét ons was 

in verband met het gebruik van onze kerk voor een afscheid van Hennie. 
Ondanks dit is alles toch mooi en netjes verlopen. Op deze momenten is het 
fijn dat je er niet alleen voor staat. Nogmaals iedereen bedankt! 

Familie Ottink 
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TVO Handbal  
 

Oproep nieuwe leden TVO  
handbal te Beckum 
 

Zoekt uw dochter of zoon (vanaf 5 jaar) een leuke teamsport? Dan is 

handbal misschien wel de juiste optie! Handbal is een uiterst beweeglijke en 
veelzijdige wedstrijdsport waarbij samenwerken een belangrijk element is. 
TVO Handbal heeft diverse jeugdteams, seniorenteams en recreanten. 

Lijkt handbal je wat? Kom dan eens gezellig kijken en/of meedoen! Jong, 
oud, iedereen is welkom! Uiteraard ben je vrij om eerst eens te komen kijken 
en/of mee te doen! Wanneer er door de verschillende teams wordt getraind 

kunt u vinden op onze website (www.tvohandbal.nl). 

 

TVO Handbal is een gezellige vereniging waarbij ‘plezier’ één van de 
belangrijkste voorwaarde is. TVO Handbal ziet haar ledenbestand graag 

groeien. Hoe meer leden, hoe meer draagkracht en levensvatbaarheid. 
Nieuwe leden krijgen een kennismaking met tekst en uitleg over de 
vereniging.Aanmelden kan via het secretariaat bij Angelique Nijland 

(info@tvohandbal.nl). 
Graag tot ziens. Bestuur TVO Handbal 

 

 
 

 

 
Johan Vossebeld en Danielle Heemink-Scholten in actie voor de Beckumer kerk 

ihkv. ‘Beckum en Oele schoon’. Zo’n 50 vrijwilligers uit Beckum en Oele – waar- 
onder een TVO pupillenteam -- namen deel. (foto Frank Nikkels TC Tubantia) 

http://www.tvohandbal.nl/
mailto:info@tvohandbal.nl
https://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/handballen/handballen_23-527790/&sa=U&ei=GExnU6u_DsGJPdbZgPgK&ved=0CFQQ9QEwEzgU&sig2=kEhJcj8cmfFFvTE0vvPORg&usg=AFQjCNGJG0wwOFDkxQvvDEKt4TIh_A6cHg
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Zaterdag 25 april 2015 Vrijwilligersfeest TVO  
Aanvang 20.00 uur ‘t Geertman!  

Zorg dat je erbij bent. Het wordt een  
gezellig feestje! Inschrijven kan via  
de inschrijflijst in ’t Geertman.  
Tot dan! 
de organisatie, 

Lindsay Mulder, ElinNales, Iris Eijsink, Susan Annink 

 
 

 

PERSBERICHT 
Locaties bloedafname Medlon gesloten op de feestdagen 
Tijdens de feestdagen zijn al onze bloedafname locaties gesloten: 
 

Maandag 6 april Tweede Paasdag 
Maandag 27 april Koningsdag 
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag 
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag 
Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag 
Rondom deze feestdagen zijn alle locaties op de gebruikelijke tijden geopend. 
 

 

 
‘Het water staat Beckum tot aan de lippen’, een mooie woordspeling, op 1 april(!) 

geregistreerd bij de meanderende Hagmolenbeek (foto Yvonne Wielens) 

http://www.zoekeenprikpost.nl/
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De Zonnebloem afdeling Beckum 
 

Terugblik  50 jarig jubileum de Zonnebloem 
 

Op 8 april j.l. hebben we het jubileum gevierd met 

gasten, genodigden en vrijwilligsters in ’t Proggiehoes. Er werd 
door de voorzitster Truus Kamphuis teruggeblikt op 50 jaar 
Zonnebloem Beckum. 

Wethouder Jan Bron sprak namens de gemeente Hengelo over de 
veranderingen in de zorg en DinieWinkers feliciteerde onze afdeling namens 
de regio Zonnehof.We hebben deze middag ook 3 jubilarissen gehuldigd, 

t.w.:ElsHarinken Carla Aalbrecht ontvingen voor hun 10 jaar vrijwilligerswerk 
een insigne vande nationale vereniging.  
Bernarda Ezendam werd vanwege 28 jaar vrijwilligerswerk gehuldigd als ere-

vrijwilligster.Carla (tevens afscheid) en Bernarda ontvingen het bronzen 
waardering beeldje namens onze afdeling. 
 

 
Alle vrijwilligers van de jubilerende Zonnebloemafdeling Beckum 

 
Daarna hadden we een gastoptreden van “Dorus parodie”, dit haalde vele 

herinneringen naar boven bij de gasten. We hebben de middag afgesloten 
met patat, kroket en appelmoes.Daarna ging iedereen na deze gezellige 
middag met een kleine attentie naar huis. 

Wij bedanken hierbij onze sponsoren en speciaal dank aan Léonie Kamphuis 
voor het mooie ontwerp van de uitnodigingskaart. 
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Carla, Bernarda en Els in de bloemen 

 
Nationale Zonnebloem loterij 2015 
 
We gaan gewoon door met onze activiteiten en maken ons op voor de  
Zonnebloemloterij 2015.Zoals elk jaar zullen er vanaf half april weer vrijwilligers bij u 

aan de deur komen om loten te verkopen.  
Mede door de verkoop van de loten à € 2,- per stuk zijn we in staat om activiteiten te 
organiseren voor onze gasten in Beckum. 
Wij hopen op uw steun. Marian Jannink 

 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en 
hulpbehoevende ouderen is persoonlijk contact en deelname aan 
het maatschappelijke leven niet vanzelfsprekend. 
 

De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten, die daar wat aan probeert te 
doen. Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem. 

We zijn daar met 17 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het 
organiseren van diverse activiteiten. 
We proberen altijd op een zo integer mogelijke wijze te achterhalen welke 

inwoners van Beckum hier behoefte aan hebben en tot onze doelgroep 
behoren. Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende 
kunnen we wel eens mensen over het hoofd zien. 
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Om echter niemand te vergeten willen we een beroep doen op u die 
dichtbij/naast  desbetreffende persoon staat. Geef het ons alstublieft door. 
Misschien behoort  hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets voor 

hem/haar betekenen. 
 

U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk: 
Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290 
Email: erikkleinsman@planet.nl 
 

 

LEVENSLUST SCOORT WEER HOOG MET 
ZO ZIJN WE NIET GETROUWD 
 

 
Hilarische taferelen op het podium bij ‘Zo zijn we niet getrouwd’. 

 
Burgemeester Schelberg praat in de pauze geanimeerd met toneeldiva Cilia 

Scharenborg 
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En Alfons Derkink was met partner ook present bij ‘Zo zijn we niet getrouwd’  

(foto’s site Levenslust) 
 
 

De kleedkamers van 1973 
 

Het was best wennen in het begin. De oude kleedkamers waren vanaf 
oktober vorig jaar na 42 jaar buiten gebruik. 6 Juni 1973 werd de eerste 
steen bij de nieuwe Kruudnhof kleedkamers met herinneringsplaatje 

ingemetseld; ’door eigen kracht tot stand gebracht’. TVO was maar wat trots 
met deze accommodatie. Zes kleedkamers, in het begin met de eerste twee 

kleed-kamers als kantinegebruik, met een klein keukentje… 
Keuken/bardienst hadden oa. Johan Pot met zijn dochters, Wim Appelman 
een tijdje en de familie Plokkaar uit Hengelo. En in de voorste 

scheidsrechters kleedkamer was zelfs een offsetdrukmachine geplaatst. 
Zwart op Wit, het TVO maandblad werd er gedrukt. Hoe dan ook, TVO had 
vanaf 1973 en de eerstvolgende jaren een kleedaccommodatie, die zich best 

kon meten met die voorzieningen bij buurtclubs. 
 
In de loop der jaren moesten herstelwerkzaamheden steeds vaker worden 

verricht. Aan het dak, de kachel zitbanken en de douches. De laatste 5 - 6 
jaar werd de situatie bijna onhoudbaar. De kleedkamers raakten 
uitgewoond, oogden desolaat en waren een slecht visitekaartje voor TVO. 

En waar bij alle buurtclubs de kleedaccommodaties tijdig en adequaat 
werden gemoderniseerd en zelfs geheel vernieuwd in de jaren 1990 to 2005, 
bleef de tijd bij TVO (te) lang stilstaan… 
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Vanaf 2003 ongeveer kwamen er gaandeweg plannen ter tafel, want het 
TVO bestuur besefte ook, dat nieuwbouw echt noodzakelijk was. Die 
plannen varieerden eerst van een grondige renovatie van - en extra 

verdieping op de Kruudnhof kleedkamers als kantine tot dichtgooien vd 
vijver en nieuwe kleedkamerbouw op die locatie. In 2004 kwam het voorstel 

om kleedkamers te bouwen achter tegen de sportzaal aan met daarboven de 
nieuwe kantine. Na veel vijven en zessen, mogelijke andere plekken en 
andere indeëen werd dan vier jaar geleden besloten; we gaan die 

kleedkamers achter tegen de sportzaal aanbouwen met, indien financieel 
mogelijk, een kantine erboven. Het vervolg is bekend; na een moeizaame 
onderhandelingsfase met de gemeente (eerst financiën en vervolgens 

bouwtekening) kwam eind 2013 definitief het groene licht. Ondertussen was 
het plan van kantinebouw boven die nieuwe kleedkamers al snel in de 
pruillenmand beland. En de grote signaal alarm-mast achter de sportzaal 

betekende ook letterlijk een hinderpaal, dus langdurig extra overleg.  
Hoe dan ook, september vorig jaar waren de kleedkamers gebruiksklaar na 
een voorspoedige bouw met voortreffelijke medewerking van her en der. En 

in november was de officiële opening.  
 

Van de krakkemikkerige Kruudnhof kleedkamers naar de 

moderne ruime nieuwe kleedkamers 
Met de nieuwste snufjes  qua verlichting, douches, verwarming en afsluiting 
‘met een druppel’. Digitale sturing van dit alles, een fraaie galerij boven, 

mooie bestuurskamer. En alles fraai afgewerkt met extra betimmering boven 
en beneden. Het was in het begin bijzonder wennen voor spelers en alle 

medewerkers. En als toeschouwer keek je zondagsmiddag tegen twee uur 
eerst automatisch naar de oude kleedkamers; ja, vanaf daar komen de 
spelers van TVO1 en de gasten het veld op… 

Nee dus, want sinds november zijn die nieuwe kleedkamers in gebruik! 
 
Grote vraag is nu; wat gebeurd er met de oude kleedkamers? 

We legden ons oor te luister bIj betrokkenen; Bennie Goselink namens de 
locatieraad weet te melden:  
Er is de afgelopen tijd op verschillende manieren gekeken naar de 

mogelijkheid of er andere opties waren voor gebruik. De conclusie is dat er 
geen begaanbare opties zijn. Dus  het verwijderen van de oude kleedkamers 
is de volgende stap. De nutsvoorzieningen zijn inmiddels al afgesloten. 

Erik Pelle zal namens het TVO bestuur de sloopvergunning aanvragen bij de 
gemeente Hengelo. Na afgeven van de sloopvergunning zal TVO  binnenkort 
( streven is voor de bouwvak ) de oude kleedkamers opruimen. Na het 

opruimen van de oude kleedkamers wordt het terrein bij de tuin 
aangetrokken. 
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En Johan Vossebeld, omnivoorzitter TVO komt met de volgende toelichting. 
Het komt er op neer dat de oude kleedkamers zullen worden gesloopt. Er is 
meer dan een jaar gelobbyd bij diverse instanties (o.a. Welbios, gemeente, 

ondernemers, parochie etc.) voor een tweede leven voor dit etablissement. 
Helaas is dit niet gelukt. Interesse was er wel,  maar blijkbaar geen 

financiële middelen! 
Voor TVO betekent dit, ook om vandalisme etc. te voorkomen, dat het 
gebouw zo snel mogelijk gesloopt dient te worden, zodat de (onder)grond in 

oorspronkelijke staat terug gegeven wordt aan de parochie. 
 

 
De sloopcommissie bestaande uit de heren Martin Mulder (aanspreekpunt), 

Alfons Harink, Eric Pelle en Johan Vossebeld zijn al geruime tijd bezig met de 
voorbereidingen van de sloop. De nutsvoorzieningen zijn al afgesloten  De 
aanvraag van de sloopvergunning loopt enige vertraging op vanwege 

overheidsregels. TVO als eigenaar/gebruiker van de oude kleedkamers mag 
wel de vergunning aanvragen uit naam van de parochie, echter moet er 
eerst een asbestinventarisatie plaatsvinden door een gecertificeerd bedrijf. 

Dit moet bij de aanvraag bouwvergunning toegevoegd worden, eerder krijg 
je geen toestemming. 
‘Deze inventarisatie kost ca 300 euro, duurt 5 werkdagen na opdracht 

daarna kan de vergunning definitief aangevraagd worden.. Maar dit gaat 
goed komen. Binnenkort zal er een plan komen “ hoe verder”. Om de kosten 
binnen de perken te houden, zal er (weer) een beroep op vrijwilligers 

gedaan worden. Ook zal er nog bekeken worden of er bruikbare materialen 
zijn en hoe het gesloopte afval gescheiden afgevoerd wordt’. 
Jan Ottink 
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wisseling van de wacht 
 

Dat is toch wel een mooie uitdrukking. En doet opgeld bij de Stichting Druk 
voor Beckum. waar in het bestuur mutaties zijn. Na zo’n 8 jaar inzet van 
Tonnie Vossebeld, waarvan 6 jaar formeel in het bestuur, is hij gestopt met 

zijn activiteiten voor BBB. Dwz. dat Tonnie die de professionalisering van het 
advertentiebestand voor zijn rekening nam, die taak heeft overgedaan aan 
Marscha Pot. Gelukkig blijft Tonnie wel stand by in voorkomende technische 

zaken en problemen bij de apparatuur en dat soort aangelegenheden.  
Hij is, terecht, van mening dat feitelijk na twee bestuursperioden wisseling 
van de wacht moet komen. Nieuw bloed, nieuwe ideeën dus. Nou wil in de 

praktijk vaak voorkomen, dat geschikte kandidaten niet zo een, twee, drie 
voor het oprapen liggen. Vrijwilligers om het stokje over te nemen zijn vaak 

dun gezaaid. Zeker op het specifieke gebied van DTP voor drukwerk. Maar 
gelukkig was Marscha genegen om haar kennis en kunde op het gebied van 
digitale opzet van het advertentie bestand voor BBB in te zetten. En zij heeft 

het prima en deskundig opgepakt met de eerste nieuwe ronde adverteerders 
in BBB vanaf maart. 
Ook de post van secretaris die door Tonnie Vossebeld was bezet (en tijdelijk 

door Ria Jannink vervuld), krijgt een andere bezetting. Jan Busscher, al 
maandelijks actief als een van de kopieerders, wordt nieuwe secretaris van 
de Stichting Druk voor Beckum. 
 

Verdere belangrijke punten uit het voorjaarsoverleg vh. bestuur. 
 de financiële situatie van BBB is gezond te noemen, 

 de jaarlijkse vrijwillige Lezersbijdrage aan BBB gaat in het aprilnummer van 
start, 

 voor een mogelijke nieuwe vorm van samenwerking met de 
Zomerfeeststichting (Programmaboekje of bijlage bij BBB) volgt overleg. 

Daarbij zal de St. Druk voor Beckum eventueel de extra drukkosten 
uitvoeren en betalen, 

 de jaarlijkse bbq-middag voor alle BBB medewerkers vindt plaats op 23 

augustus as. 
 voornemen is om te starten, bv. elke twee maanden, met een rubriek ‘Hoe 

is het nu met….’. Daarbij wordt een persoon, die uit Beckum vertrokken is 
en in het verleden dienstbaar voor onze gemeenschap was, nader belicht, 

 de dubbelfunctie van ondergetekende; eindredacteur/tekstenschrijver en lay 

out-verzorging zal na dit jaar gesplitst moeten worden. Voor betere 
spreiding van taken en ook vanwege de complexiteit en veranderende 
middelen op het gebied van publiceren van een maandblad. Gestreefd 

wordt dit binnen een-twee jaar gerealiseerd te krijgen.  
 persoonlijke noot; laten we eerlijk zijn; leeftijd speelt hier ook in mee en… 

na 43 jaar wordt het tijd voor afbouwen!! 
Jan Ottink 
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Beckum en muziek een goede combinatie -2-   
 

Zo kopte ik in het BBB februarinummer en dat leverde een 
interessante reactie op. Want Johnny ter Avest heeft een 
aardige suggestie die het bestuderen waard is. 
 

Naast de diverse gememoreerde muziekgroepen in Beckum door de jaren 
heen zijn er ook veel schoolkinderen naar muziekles geweest, met name 

blokfluitles. Met het oog op het komende 750 jarig bestaan van Beckum zou 
dit jubileumjaar 2016 een goede aanleiding zijn voor een optreden in welke 
vorm dan ook. Vroegere cursisten van muziekles in Beckum (die nog de 

vaardigheid paraat hebben) plus huidige cursisten zouden een groep kunnen 
vormen die een instrument bespeeld. Een soort gecombineerd reunie-
concert welteverstaan tgv. dat dorpsjubileum in 2016.  

‘Daarbij zou dan de zoon van Rinus Luttikhuis, die in de 60er jaren als 
Beckumer hoofd van school het bekende kinderkoor dirigeerde, als dirigent 
kunnen optreden. Want die zoon, Maurice Luttikhuis, staat al jaren 

aangeschreven als een beroemd internationaal orkestleider. (en heeft dus 
via zijn vader Beckumerroots!). 

Misschien te hoog gegrepen en om praktische redenen niet haalbaar, maar 
alleszins het bestuderen waard. Zo’n concert in het jubileumjaar in Beckum 
met zo’n entourage, dat zou wat zijn! En als je er verder even over nadenkt, 

zouden ook andere Beckumers, die een instrument bespelen of anderszins 
muzikaal onderlegd zijn (bv goed zingen!), kunnen aansluiten… 
Misschien kan de werkgroep ‘Beckum 750 jaar’ hier dieper op ingaan en eea. 
op haalbaarheid toetsen! 
                                                                                             Jan Ottink 

 

Vastenactie-Paasmarkt 

 

Een paar weken geleden was er nog de witte Donderdag viering van de 
school. Hierin werd het bedrag bekend gemaakt dat er tijdens de Paasmarkt 
door de kinderen is opgehaald voor de vastenactie. Het goede doel dit jaar 

is Sri Lanka, op school is met de kinderen gesproken over hoe het is om in 
Sri Lanka op te groeien. 
Veel van de dingen die verkocht werden hadden de kinderen zelf gemaakt 

zoals de koekjes, de eiersalade, de knutselwerken en de palmpasen takken. 
Verder werden er nog Paasstollen kokoskoeken en natuurlijk koffie, thee 
e.d. verkocht. 

Het mooie bedrag van 432,- euro is er opgehaald voor de kinderen van Sri 
Lanka. Ine Wentink nam het bedrag namens de Vasten-actie in ontvangst.  
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De kerk vol met kinderen tijdens de Paasmarkt (foto Auke Ottink) 

 

(PS. Volgend jaar is iedereen weer welkom op de Paasmarkt!) 

 

 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

In maart stond onze creatieve avond van dit seizoen op het 
programma.  
Onder begeleiding van de heren van bloemsierkunst Lilium uit 

Haaksbergen hebben we een avondje geknutseld aan een 
voorjaarsbloemstuk. Iedereen ging voldaan en met iets moois 
voor op tafel naar huis.  

 

In spontane samenwerking met de Jeugdraad Beckum hebben we op 7 april 
jl. een vossenjacht georganiseerd. Er waren 11 vossen en circa 40 dames (en 

1 heer, die van harte welkom was) aanwezig. Het weer was prachtig, dus de 
omstandigheden konden niet beter. Een enkeling dacht dat de oplossing van 
het woord ‘Kerstkribje’ moest zijn , maar uiteindelijk wist iedereen de 

goede oplossing ‘Paaskuiken’ te achterhalen. Als afsluiting, onder het genot 
van een hapje en een drankje nog even gezellig nagekletst in ’t Proggiehoes. 
 

Onze volgende activiteit is de High Tea. Lekker tuttelen met verschillende 
smaakjes thee (of een kopje koffie) en heerlijke hapjes zowel hartig als zoet. 

Deze hapjes gaan we voor een groot deel zelf (de werkgroep en de 13 
dames die zich hebben aangemeld) maken. We mogen gebruik maken van 
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de locatie bij de familie B. Goselink. Om te zorgen dat er voldoende 
lekkernijen aanwezig zijn dient iedereen zich uiterlijk vóór 27 april op te 
geven. Kom gezellig op zaterdag 9 mei a.s. om 15.00 uur! 
De eigen bijdrage bedraagt € 7,50, te voldoen tijdens de High Tea (graag 
gepast betalen). 

Nog niet op gegeven: mail: vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel 074-
3676445. 
 

Als laatste activiteit voor dit seizoen staat een dagje erop uit met de fiets op 

het programma.  
Een ontspannen dagje uit, waar koffie/thee met gebak en een afsluiting met 
een maaltijd zeker niet zal ontbreken. Waar de route ons naar toe brengt 

blijft nog even een verrassing. 
Heeft iedereen de datum dinsdag 9 juni gereserveerd in de agenda….. 
Tijdens of na de High Tea kun je je hiervoor opgeven, we zorgen voor een 

lijst. 
 

Tot een volgende activiteit!   Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 
 

 

Wist u datjes… 
 TVO d1, b1 en a1 wonnen op een regenachtige zaterdag van resp. 

WVV met een 11-2 monsterscore, 0-4 bij Noordijk comb. en 8-1 van 
Bon.boys, waar Daan t.D. 4x trefzeker was. C1 werd met 2-1 gestuit 

door Wilhelm.school… 
 De Paaseieractie van de handbal verliep uitstekend. Yvette K. meldde 

vanaf de admin.tafel in de kantine; ‘een prima afname en naar 
schatting zullen zo’n 5800 tot 5800 eieren verkocht worden’. Een 
pluim op de hoed vd. organisatie, rondbrengers en Beckumer 

afnemers natuurlijk! 
 De handbaldames 1 lieten onnodig steken vallen tegen RSC, bij 20-

22 stopte de teller in Hengevelde… TVO5 toog naar Buurse voor de 
topper tegen Buurse3. Maar behoudens het eerste kwart, met 
doelpunt van Luuk H. 0-1. was Buurse beter en completer. Na een 2-

1 ruststand werd de 3-1 eindstand bereikt. TVO4 won wel met 2-1 en 
houdt haar titelkans in tact. TVO1 daarentegen zat in een dip tegen 
voorlaatste Vosta, dat de zege feitelijk in de schoot werd geworpen. 

Bar slecht weer én een 5-1 afstraffing op Schreurserve; het was een 
sombere zondag voor spelers en Beckumer publiek…  

 Maar een week later bij het inhaal-Paas-weekend noteerde TVO1 

twee prima remises. Twenthe G. werd thuis op 2-2 gehouden met 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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goals van Bas ten Dam en Jorn van Laar. Paasmaandag trok het 1e 
een 3-1 achterstand recht bij Avanti W. middels Joost en weer Jorn. 

 Opvallend was Paaszaterdag de winst van TVO d1 tegen 

Haaksbergen (4-1) en vooral de rol van Pim Veldhuis. Dit talent - 
naast zus Loes - blonk uit met 3 prima goals. Snelheid, techniek en 

scoringsvermogen zijn de wapens. Ja, dat wordt er ook een… 
 TVO4 en 5 boekten forse zeges op Bentelo 6 en 7; 13-0 en 4-1. Het 

4e blijft op kampioenskoers. TVO2 remiseerde met 0-0 bij Buurse en 
TVO1 kon na ruim een uur voetballen bij een 3-1 voorsprong gaan 
douchen. Tegen Wilh.school gestaakt wegens karatetrap, rode kaart 

en schermutselingen. Helaas een dieptepunt… 
 
 

Geneuzel column 
Man en paard noemen, wat een uitdrukking. Stel dat je geen paard hebt, 

dan kun je ook niets noemen. En aangezien er steeds minder paarden zijn 
door de inzakkende markt ben je weer terug bij af. Bovendien, sinds 
wanneer noem je een paard? En waarom mán en paard? Er zijn genoeg 

meisjes die dromen van een sportcarrière op een paardenrug. Dat paard in 
de gang hoef je al helemaal niet te noemen, want die maakt er toch maar 
een helse puinzooi van. En die heeft daar bovendien niets te zoeken. Je 

noemt een paard ook niet, maar geeft het een naam, net zoals je vroeger 
een brave koe met een grote melkproductie een naam gaf; Annie met’ 

kromme gat, zoiets. Bij een paard zou je kunnen spreken van 
HinnekesBetske, ik zeg maar wat… 
 

Nog zo een; een wolf in schaapskleren. Hebt u dat ooit gezien? Ik ken een 
wolf hooguit uit die striptekeningen of ergens sluipend door de Duitse 
wouden op zoek naar voedsel. Waarom zou je zo’n beest in schaapskleren 

stoppen? Dat dient geen enkel doel. En ik zie ook nou niet zo maar een-
twee-drie een schaap bereidwillig z’n kleren afstaan aan een wolf onder het 
motto;’ och wolfje, heb je het koud? Hier heb je mijn kleren en sterkte 

ermee’. Alleen met carnaval zou het mogelijk zijn; je gaat je vermommen als 
wolf in schaapskleren maar die move mist toch elke logica. Net zoals 
andersom, want een schaap in wolfskleren slaat helemaal als een tang op 

een varken. Ja, die tang en dat varken; ook zo’n woordspeling. Als dat 
varken nou als verwarmingsmonteur was opgeleid, ah la, dat kan. Dan moet 
je ook met een tang overweg kunnen. Maar laten we ons niets wsijsmaken; 

ik heb nog nooit een varken gezien die als gediplomeerd 
verwarmingsmonteur aan een radiator zit te morrelen. En dat meen ik 

serieus…                                                                                   Knitto 
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wat is’t wat…. 
 

       POLITIEK GEKISSEBIS 
 Met de Hengelose politiek, waarin college en oppositie kissebissen over wie 

nou het eerst met plannen/voorstellen moet komen. Concreet gesteld; 
samen bezuinigingsvoorstellen bespreken; wie kruipt het eerst uit de 
verdedigingslinies in het algemene belang? De burger heeft in enkele 

inspraakrondes al veel proefballonnen opgelaten. Dit kan wel en dit kan 
absoluut niet’. Maar eind maart blijven alle opties open, wordt om de hete 
brei heen gedraaid en met vileine opmerkingen over en weer dreigt de sfeer 
te vertroebelen. 

En nou gaat wethouder Eric Lievers ons ook nog verlaten. Was toch wel een 
man die van duidelijkheid hield en daar houden Beckumers van. En dat 
leverde bij enkele ‘zware dossiers’ wel eens kritiek op, maar dat moest dan 

maar… 
 

KUNSTGRASVELDEN 
 Nog zo’n heikel punt. Kunstgrasvelden voor de Hengelose voetbalclubs. Sinds 

2004 ongeveer volop onderwerp van gesprek in de diverse bestuurskamers. 

En toen gedane toezeggingen vd. Hengelose gemeente, lees wethouder(!); 
‘uiterlijk 2010 moeten alle clubs een kunstgrasveld hebben’, kwamen onder 
druk te staan. Konden door afnemende reserves bij de gemeente versus 
nieuwe bestuurders niet helemaal waargemaakt worden, zo kun je het ook 

formuleren. Mn. TVO werd de dupe, ‘een kunstgrasveld moest hier maar 
even wachten, die oude toezegging? Helaas’… Daarbij, dat moet gezegd 
worden; TVO kreeg later wel een nieuw kunstgrasveld voor de handbal 

(recreatievoetbal en tennis).  
 

Maar intussen heeft Tubantia wel 1, nee 2 kunstgrasvelden gekregen. En 

voor het waarom dan wel, was een ingewikkelde constructie bedacht. Met 
woningen verkoop, hoge veldennood/groot ledenbestand, grond/ruimte 
vrijmaken voor fietscrossclub, ruilen, oude rechten etc. En het financiële 

plaatje daarvoor is door de club rooskleuring uit-onderhandeld met de 
wethouder. Trots stond dit breed uitgemeten in de krant, mooi voor Tubantia 
natuurlijk. Maar voor Achilles’12 was de boot aan. Dat balt nog op dat oude 

kunstgrasveld, nu al 10 jaar. Ipv. 15 jaar kwaliteits-kunstgras schijnt daar na 
10 jaar dat veld nu al aan vervanging toe te zijn. 
 
Maar ja, zo’n investering - met alles erop en eraan – loopt al snel in de 

tonnen. En daarvoor moet je momenteel nou net niet bij de gemeente zijn. 
Achilles ving in principe bot (maar het schijnt dat de gemeente zich wel wil 
buigen over een tussenoplossing; gebruikscombinatie/financiering met het 

onderwijs). ‘Meten met twee maten’, tja daar weten ze bij TVO ook alles 
van… Maar wie weet wat de toekomst biedt!! 

Jan Ottink 
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Crea-tentoonstelling Basisschool De Bleek 
 

Op vrijdag 29 mei is er op de basisschool de jaarlijkse crea-tentoonstelling. 
Dit jaar is het thema Volkeren. De kinderen hebben over dit thema van alles 
geknutseld. Dit wordt deze avond tentoongesteld. 

Ook zullen er 2 dansgroepen optreden om half 7 en half 8. 
Tevens zijn er allerlei activiteiten en natuurlijk ontbreken de versnaperingen 
niet! U bent van harte welkom! 

 
 

 

LUK AKKEFIETJES 
 

Joajoa de boer’n hebt veur meka, dat hebt ze. Temins’n dat dèènk ze. Noa 
roem dattigjoar, gleuf ik, wod’t het melkkwotumoffe schaft. Wee dat 
besloetoettevaardigd hef? Dat vröwke van Dijksma oet de stad, Sharon 

Dijksma, hittepetitje en staatssecretaris van Landbouw. Dát hef d’r 
verstaand van… ik heb heur nog nooit ezeen met leas’nanoonder de kooum 
te melk’n. Zee har mooi met kon doon met Boer Zeukt Vrouw. Alhoowel, dat 

programma is ok ma ne schienvertoning. aln’swötromantiseart en doarbie; 
Sharon schientallangean de man te wea’n. Dus zol ze toch wa nee verkoop’n 
as ene goeie griepgrage Geart heur vreug. Doarbie; Geartdötan akkerbouw 

en hoof nigoonder de koo, dat hoof e nig.  
 
Nou dat melkkwotum. Dat is net zoiets as’npeard achter de waagespan’n, 

aj’t mie vroagt. Noekönt de boer’nwearongelimiteard melk producear’n as ze 
de mest ma op eenggroondkwietkönt. Boer’nbedriem’n groter en groter, 
mear en mear en an de aand’rekaante; oppas’n dat’ gin mega-

bedriem’nwod’t… zo lus ik d’r nog wal eene. Tmet dan stagneart de 
ofzetwear en krie’j ne botterbarg van hier tot Eule en Steepel. Dan keldert 

de pries’n en möt de boer’nwearanklop’n bie dat mèènske van Dijksma. Den 
veurt dan nor Brussel hen en vrög Europese steun veur dee arme boer’n. 
Dan hei’jn cirkel wearroond en hei’j ’t peard van Troje bin’nhaalt, dat hei’j. 

Wa’k ma zeng wol, hek oeleunoe vertelt. Ie könt ok zeng’, dan 
hei’j’tschaopduftigan’tdriet’nmerkön ie ‘n mes nigkwiet. 
 

Zo zo’k nog uur’nverdan kon lul’noawerdisse heikele kwestie, 
meroeleubegriept ok, da’kwa wat aans te doon heb in 
dissetiedvan’tlaandumspit’n en eapelpott’n. 

HekselmesienHarry 
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De “markt” in Beckum iedere donderdag van 
13.00 tot 16.30 uur 
 

Toen ik, in 2012, weer in Beckum ging wonen met Hester, waren wij enthousiast dat 
er een aardige weekmarkt was. Destijds waren er 5 kramen: *groenten en fruit; 
*vlees en vleeswaren; *kaas; *bloemen; *vis. In 't algemeen van goede kwaliteit en 

zeer redelijk geprijsd. 
Daarnaast was er een brood- en banketbakker in het dorp. 
Direct hebben wij er de gewoonte van gemaakt om elke donderdag op de markt te 

kopen. Als een product(groep) niet verkrijgbaar was, gingen wij naar een supermarkt 
en/of speciaalzaak elders. 
 

Helaas verdwenen geleidelijk 4 aanbieders van onze markt en kwam er één bij. Er is 
een enquête gehouden onder de inwoners over de wenselijkheid van een kleine 
supermarkt in ons dorp. Het resultaat was niet hoopgevend, de meesten gingen naar 
supermarkten in de omgeving en wilden alleen in Beckum kopen als ze iets vergeten 

hadden. Het is duidelijk dat een kleine supermarkt geen toekomst heeft bij ons. 
 

Moeten wij berusten in het feit dat er binnenkort niets meer over is? 
 

Inmiddels heeft de groenten en fruit verkoper getracht om zijn assortiment met vele 
soorten kaas en enkele vleeswaren uit te breiden. Dat begint te lopen, maar vereist 

meer bekendheid.  
Gelukkig is er ook een andere visverkoper met uitstekende waar bij gekomen. 
De afvalcontainers en de brievenbus, direct naast de markt gelegen, trekken mensen 

aan, die meteen van de markt gebruik kunnen maken. 
Is het niet mogelijk dat de Dorpsraad actie onderneemt door de marktverkopers te 
ondersteunen met publiciteit en eventueel met het aantrekkelijk maken van de 

verkoop door af en toe wat geldelijke ondersteuning te verlenen om acties te 
steunen. 
Het uitgangspunt moet zijn:  
“KOOP EERST OP DE MARKT BIJ ONS EN KIJK PAS DAARNA ELDERS”!!! 

Wij hopen nog lang van een florerend markt(je) gebruik te kunnen maken. 
Han en Hester Wolhoff 
 

INTRODUCTIETOERNOOI TVO TENNIS GESLAAGD 
Drie weken geleden moest de organisatie buigen voor de weergoden en werd 

dit toernooi verplaatst naar zondag 13 april jl.  
Hoe anders zag het weer eruit. Een stralende zon en een aanvankelijk licht 
briesje zorgden voor een prachtige tennismiddag en konden de toeschouwers 

soms genieten van briljant tennisspel van de 26 deelnemers. 
Een hapje, een drankje en nötjes op toafel waren de aanvullende 
ingrediënten  voor een zeer geslaagd introductietoernooi met een zinderende 

finale en een bak overgebleven (chocolade) eieren als hoofdprijs. 
Dank en hulde aan de organisatie!  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 4, 2015 
pagina 21 

 
TVO Tennis introductietoernooi;  boven alle deelnemersgoodtepasse.. en onder 
winnaars introductietoernooi:  Midden Rikie Wielens en Egbert Pasman (2e) 
                                       Buiten  RikieLinderhof en Luuk ter Braak (1e) 
 

 
 
 

ZIJLIJN 
50 jaar Zonnebloem in Beckum 
 

Deze mijlpaal, zoals ze het zelf noemen, werd 8 april herdacht in het Proggiehoes. De 

voorzitster, Truus Kamphuis, memoreerde in haar openingswoord hoe de Zonnebloem 
afdeling Beckum 50 jaar geleden tot stand was gekomen. 
In café Mentink ( café Halfweg) was door enkele actieve Beckummernaren een 

ontmoeting geregeld met Hengelose Zonnebloem-vrijwilligers om eens te kijken of dit 
ook in Beckum opgezet zou kunnen worden. 
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GradaWeernink-Mentink was op dat moment werkzaam in het café en hoorde het 
aan. Haar kennende zal ze ook haar zegje gedaan hebben! Zij werd dan ook een van 
de eerste actieve Zonnebloem vrijwilligsters afd. Beckum. Jammer genoeg is er van 

de oprichters niemand meer in leven.  
Op dit moment zijn er 17vrijwilligsters die de kar trekken. Zij werken vanuit 
verschillende commissies en bezorgen de veelal oudere doelgroep mooie middagen- 

dagen en zelfs vakantie. Zonder vrijwilligers, op welk gebied dan ook, zou het leven 
kleurloos zijn. 
De voorzitster haalde drie vrouwen naar voren om hen in het zonnetje te zetten en 

wel Carla Aalbrechts, Els Harink en Bernarda Ezendam. Carla en Els werden gehuldigd 
omdat ze 10 jaar actief waren in de organisatie. Voor hen was er het speldje en 
uiteraard een prachtig boeket bloemen. Inmiddels waren de naaste familieleden van 

Bernarda Ezendam stilletjes binnen gekomen. Bernarda bleek al 28 jaar werkzaam te 
zijn voor de Beckumse afd. Zonnebloem. Zij werd benoemd tot het eerste 
vrijwilligsters erelid van de afd. Beckum Een prachtige onderscheiding, gefeliciteerd 
Bernarda! Ook voor haar waren er uiteraard bloemen. 

Na het serieuze gedeelte was er vertier. Dorus met zijn oude jas compleet met 
motten zorgde voor een geweldig spektakel. Hij betrok de aanwezigen in zijn show 
door hen o.a. hoeden en petten op te zetten waar hij eerst heel zorgvuldig de motten 

uit had verwijderd! Ook zijn act met muizen was hilarisch. Hij, Dorus, playbackte 
geweldig en het was een leuke middag. 
Aan het eind van de middag werden er door de vrijwilligsters in zeer korte tijd tafels 

bijgezet, en .gedekt met zelf gemaakte witte kleden. Daarna was er patat met een 
kroket en appelmoes. 
Bij deze zet ik alle Zonnebloem- vrijwilligsters in het zonnetje! Het was een zeer 

geslaagde middag. 
Rie Menkehorst 

 

Uitslag kruisjascompetitie 2014  -  2015in de TVO kantine 

 
TVO Kaartcompetitie winnaars: -Hartenjagen (dames): Annie ter Woerd (1e); Annie 

ten Have (2e) en Gerrie Wielens (3e) -Kruisjassen (Heren); Harrie Rupert (1e); Johan 
Bauhuis (2e) en Johan Extercate (3e) 
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Dit jaar zijn we gestart met 26 deelnemers, 3 nieuwelingen, welkom. Aan het eind 
van deze competitie is ons helaas een trouw lid ontvallen. Hennie, bedankt voor de 
deelname.Na de vakantie, 11 September 2015 starten we weer met een serie van 16 

avonden waarvan 9 in de eindstand worden opgenomen. De uitslag van het seizoen: 
 

Einduitslag kruisjassen       
                                         
1.H. Rupert     26183 pt                       13. M. Wielens     34809 pt 
2. J. Bauhuis   35844 pt                       14. O. vd Sloep    34790 pt 

3. J. Exterkate 35780 pt                       15. L. Rupert        34775 pt 
4. H.Nijhuis 35656 pt 16. R. Menkehorst 34465 pt 
5. C. Koppelman 35590 pt 17. A. Rupert        34350 pt 

6. J. Asbreuk 35530 pt 18. H. Exterkate    34146 pt 
7. H. Wijlens 35480 pt 19. A. ten Barge    34070 pt 
8. F. Jannink 35285 pt 20. F. Bauhuis      33920 pt 

9. B. Scholten 35250 pt 21. P. Sak            33710 pt 
10.T. Wijlens 35030 pt 22. H. Jannink      33680 pt 
11.J. Asbroek 35020 pt 23. H. Ottink        33400 pt 

12.A. Derkink 35017 pt 24. L. ten Barge   33290 pt 
  25. M. Waanders  33281 pt 
 

Einduitslag hartenjagen 
1. A. te Woerd 2. A.ten Have 3. G.Wielens 4. M.Ordelmans 5. R.Wielens 
6.   J. Slag, 7. G. Wientjes 8. C. Asbroek 9. M.Koppelman 10. C. Bouhuis 

11. T.Mentink 12. M.Dijkhuis 13. F. Nijkamp 14. T.Westendorp 15. G. Waanders 
16. D.Asbreuk 17. H. te Woerd 18. T. ter Avest 19. R.Verberne 20. M.terHurne 

      21.I.Weernink 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen jullie allemaal, met 
e.v.t. nieuwe deelnemers terug te zien op 11 September in het Geertman. 
 

 

 

HOE IS HET NOU MET…? 
 

In deze nieuwe rubriek zoeken we oud-Beckumers op om ze te vragen hoe 
het nu met ze gaat. Bij voorkeur fysiek, maar als dat er niet in zit vanwege 

de afstand of - in dit geval - tijdgebrek, dan gebeurt het digitaal.  
 

En dat laatste is aan oud-BeckumerFranklin Veldhuis  (45) wel 

toevertrouwd. Maandelijks schreef hij in de BBB over ‘irrelevante bijzaken’ en 
met regelmaat konden we verhalen van zijn hand lezen in het Hengelo’s 
Weekblad. Tegenwoordig werkt hij als redacteur voor de Huis aan Huis in 

Enschede, woont hij in Sint Isidorushoeve met vrouw Ellis van Doorn en 
kinderen Silke (9) en Douwe (bijna 6) en twittert hij er vrolijk op los. Want 
“een dag niet getwitterd is een dag niet geleefd.” 
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Wanneer ben je vertrokken uit Beckum? 
“Op mijn zeventiende ging ik naar Groningen voor een studie Milieukunde en 

toen ik daar vijf jaar later mee klaar was, ben ik teruggekeerd naar het 
ouderlijk huis. Home sweet, home. Na wat uitzendbaantjes ben ik als 

taxichauffeur bij Diepemaat in Haaksbergen gaan werken. In de avonduren 
volgde ik de opleiding Journalistiek aan Windesheim in Zwolle. In ‘het milieu’ 
was wel werk te vinden, maar het trok me uiteindelijk niet. Ik wilde 

schrijven, mensen interviewen in plaats van monsters nemen. Dat doe ik 
inmiddels al veertien jaren bij Wegener. Eerst voor het Hengelo’s Weekblad, 
nu al weer bijna twee jaar voor de Huis aan Huis Enschede. “ 

 
Klopt het dat jullie onlangs verhuisd zijn? 
“Yep. De Twentse en Achterhoekse weekbladen van Wegener zitten sinds 

enkele maanden samen met Tubantia in het Ondernemingshuis tegenover de 
UT. Een toplocatie vergeleken met de vergane glorie aan de Getfertsingel. Bij 
Tubantia is de afgelopen weken op last van onze nieuwe Vlaamse baas fiks 

gesaneerd, bij de weekbladen is dat twee jaar geleden al gebeurd. Wegener 
is sinds kort eigendom van de Persgroep. Daaronder vallen ook dagbladen 
als AD, Parool, Trouw en Volkskrant.” 

 
Hoe kijk jij tegen die overname aan? 
“De Persgroep denkt te weten hoe ze van Wegener weer een winstgevend 

bedrijf kunnen maken. Ik ben wel hoopvol. Wegener is een aantal jaren 
eigendom geweest van een Engelse investeringsmaatschappij. Die hadden 

niks met kranten maken. Mijn vroegere baas Joop Munsterman leek het 
destijds een goed idee de boel daar onder te brengen. En zo had hij wel 
meer goede ideeën de afgelopen jaren.” 

 
Waar liggen jouw Beckumseroots?  
“Ik ben geboren aan de Geurtsweg in Stepelo. Mijn ouders wonen daar nog 

altijd, net als mijn broer Steven met zijn gezin. Behalve dat ik nog zeker twee 
keer per week daar kom, en dagelijks door Beckum naar mijn werk rij, 
parkeer ik de auto maar zelden bij ’t Proggiehoes, de kerk of café Halfweg. 

De enkele keer dat ik er nog kom, word ik vaak herinnerd aan mijn 
‘jeugdzondes’. Onder de noemer Nico Neutje schreef ik maandelijks in de 
BBB, vaak over zaken die te maken hadden met het toenmalige jeugdhonk, 

vaker nog over totaal irrelevante bijzaken.” 
 

Maar je had toch ook een andere, meer serieuze kant? 
“Natuurlijk, ik ben toch niet (alleen maar) gek?! Daarom schreef ik ook 
jarenlang portretten van min of meer bekende Beckumers. Over Nico Neutje 
gesproken. Nico Neutje & First International SideburnHeroes was ook de 
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naam van de band, die wereldberoemd is geworden in Beckum, omdat de 
band nimmer optrad. Ik fungeerde als zanger, Alex Vossebeld baste, Peter 
Westendorp drumde en Herbert Veldhuis gitaarde. En dat allemaal in de 

schuur bij Alphons en Riky Vossebeld aan de Bentelerweg. Optreden heb ik 
later wel vaak gedaan met Straxvalty en Sonic69 (zelfde band, andere 

naam). Hoogtepunt was het opnemen van een plaat met producer Frans 
Hagenaars (van het fameuze label Excelsior). De band (die in 1993 begon) 
viel rond 2003 uit elkaar, omdat ik niet verder wilde. Iets met ‘heilig vuur’ en 

‘de afwezigheid daarvan’.” 
 

Is er nog iets in de plaats gekomen voor al dat muzikale geweld? 
“Uiteraard heb ik gevoetbald bij TVO. Iets anders was er niet in die tijd. Ik 
heb het vijfde gehaald. Dat was echt de top voor mij. Ik was zelfs nog een 
seizoen topscorer. Maar dat kwam omdat ik regelmatig per ongeluk voor het 

vijandelijke doel belandde en anderen mij niet te missen ballen gaven. Zoon 
Douwe heeft nu al meer talent in z’n linkerteennagel, dan ik ooit in die hele 
linkerteen heb gehad. Hij speelt bij Hoeve Vooruit in de F2. Ik ben assistent-

leider annex -trainer van zijn viertal. In die hoedanigheid kwam ik afgelopen 
najaar nog in Beckum. We verloren dik van de F’jes van TVO. Onlangs 
wonnen we thuis wel van TVO. Daarin zag menigeen duidelijk de hand van 

de trainer. Ikzelf in elk geval. En dat dat viertal van TVO sterk verjongd was, 
doet mijnsinziens ook niet terzake.” 
 

Qua actieve sport doe jij dus duidelijk onder voor je zoon? 
“En voor mijn broer Steven. Dat is al jaren een veelwinnende springruiter. Ik 
heb nooit die ambitie gehad. Wel loop ik steevast twee keer per week 

ongeveer tien kilometer hard. Zonder paard, hè! Daarvóór reed ik zo’n tien 
jaar in het rond op een mountainbike bij de HTFC in Haaksbergen. Waarom 
ik daarmee gestopt ben? Ik had drie jaar geleden ineens genoeg van dat 

fiets poetsen en ketting smeren.” 
Kom je nog op de Pinksterfeesten? 

“Nee, daar zul je mij niet zien dit jaar. 
Misschien over een jaar of vijf à zes, 
als ik mijn dochter er op moet halen. 

En natuurlijk bij de eerstvolgende grote 
reünie. De vorige was onvergetelijk. En 
hoewel ik er zelf bij was, heb ik dat 

vooral van horen zeggen.” 
Wat heb je met Twitter? 
“Een haat-liefde-verhouding. Voor mijn 

werk is twitteren belangrijk en privé 
vind ik het gewoon leuk. Maar ik moet 
er wel voor waken niet te veel te 
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twitteren. Gelukkig is Ellis ook vaak helemaal in de ban van haar mobieltje, 
zodat we ’s avonds gewoon lekker naast elkaar op de bank kunnen zitten, 
zonder diepgaande gesprekken te hoeven hebben. (Geintje, mama!). Voor 

wie nog niet twittert: probeer het eens tijdens een songfestival of een hele 
slechte wedstrijd van Oranje. Voor mijn werk is Twitter onontbeerlijk. Je 

haalt er snel de laatste informatie weg en je kunt je eigen nieuws of leuke 
lezersacties delen met je volgers. (Franklin volgen? Check: @franklnn)” 
 

Wil je verder nog iets kwijt? 
“Me dunkt dat je nu genoeg weet. Hoewel ik nog wel even kwijt wil dat ons huis in de 
Hoeve te koop staat (Mulderstraat 45). We hebben ons oog laten vallen op een mooi 
stukje grond in Rekken, Ellis’ geboortedorp.” 

Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 
 

Misvieringen Parochie Beckum mei 2015 
MEI 
Za. 02 mei  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     pastor v.Breemen/dames-herenkoor 
Zo. 10 mei  09.30 uur GEEN VIERING 
Wo. 13 mei  18.30 uur HEMELVAART/EUCHARISTIEVIERING 

     Pastoor Oortman/dames- herenkoor 
Za. 16 mei  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Escher/dames-en herenkoor 

Zo. 24 mei  09.30 uur PAROCHIEVIERING DELDEN 
     pastoraal team 
Za. 30 mei  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     pastor Ogink/dames-en herenkoor 

Datumbank 
20t/m 25 april CollecteLongfonds 

22 april  Zonnebloem; TheatertoernooiReggehofGoor 
27 april  Koningsdag 
28 april  Herhalingscursus Reanimatie/AED-bedien.19 u.Proggiehoes 

29 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
30 april Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument op de 

begraafplaats teBeckum. Vertrek 19.00 vanaf de school 

  9 mei  Vrouw Actief Beckum; High Tea  
10 mei  Jeugdraad Beckum; Zeepkistenrace 
13 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

16 mei  Oud Papier 
24 mei  Jeugdraad; Expeditie Noaberson 
22 t/m 25 mei   Pinksterfeesten 2015 

5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

27 april Koningsdag, 4 mei-15 mei Meivakantie ,6 juli-14 aug. Zomervakantie 

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

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 4, 2015 
pagina 27 

Beckum.nl ván en vóór Beckum 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter wel 
informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het contactformulier van de site 
in en we zetten het online. De informatie wordt ook meegenomen in  de agenda van de BBB 

 

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 

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

Wijkverpleegkundig consulent MariëlLammersen 
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-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

per januari 2015; spreekuur acupuncturist 
behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl 

 

 

vergaderingen Dorpsplanvoortgang en Dorpsraad 
Vorige week maandag en woensdag waren er twee belangrijke vergaderingen in het 

Proggiehoes. Maandag 13 april was de volgende overlegronde tussen de stuurgroep 
Beckum-Oele en onderliggende werkgroepen over het Dorpsplan. Over de 
voortgang vd. agenda punten wordt maandelijks uitvoerig gerapporteerd 

in Beckum Beter Bekeken. Middels een apart katern in het midden. In deze 
BBB vindt u weer zo’n rapportage. 
In dit artikel volstaan we dus met enkele ‘highlights’. De stuurgroep memoreerde de 

inspraakavond onlangs bij de gemeente Hengelo. Daar hebben Beckumer- en Oeler 
instanties helder tegen mogelijke bezuinigingsplannen geageerd. 
De kleinschalige woningbouw is een actiepunt met hoogst prioriteit.  

Informatie hierover staat in de Stuurgroep katern in deze BBB ruim beschreven. 
Aanvullend kwam aan de orde,dat het beleid er op gericht is, om trapsgewijze een 
goede motivatie aan te geven inzake de noodzaak om nieuwe woningbouwplannen 

door te voeren. De zichtwal in Oele komt steeds dichterbij en 29 mei zal naar 
verwachting definitief de hamerslag voor dit project komen. 
Vwb. medische voorzieningen moet worden bekeken of de huidige locatie in de 

Beukenhofblijft of een alternatief aan de orde komt.  
Voor detailontwikkelingen van andere actiepunten voor het Dorpsplan; zie de 
komende publicaties in de aparte middenkatern in BBB. 
 

mailto:info@taiyin.nl
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DORPSRAAD JAARVERGADERING 
De dorpsraad Beckum deed 15 april uitleg van de activiteiten en lichtte het 
jaarverslag toe. Na de inleidingen kwamen de voornaamste actiepunten voor het 

Dorpsplan ter sprake. Voor de kleinschalige woningbouw worden de 23 aangemelde 
kandidaten eind april - begin mei nader geïnformeerd over de stand van zaken en te 
nemen voortgangsstappen. De inrichting/verbeteringsplannen van het aanzicht van 

Beckum (Haaksbergerstraat) met meer bomen, perken en passende lantaarns 
werden toegelicht. Alsmede de mogelijkheid tot het oprichten van poorten aan 
weerszijden van de kern van Beckum. Financiering van eea. zal nog het nodige 

overleg vergen met diverse betrokken instanties. Ook verlichting buitengebied en 
(nieuwe) wandelroutes kwam ter sprake. Evenals een glasvezelproject voor het 
buitengebied waarbij wordt samengewerkt met enkele werkgroepen.  

De dorpsraad verwelkomt nieuw lid PascalleYpkemeuleen neemt afscheid van Thea 
Linsen die 4 ½ jaar heeft gefungeerd als (tijdelijk) voorzitter en secretaris. ‘Petje af 
voor haar, ze heeft er veel tijd en energie ingestoken’. Ook Christel Pelle gaat over 

enkele maanden stoppen als dorpsraadlid. Op de aanwezigen wordt een dringend 
beroep gedaan om geschikte persionen te zoeken ter invulling van een volledig 
bezette dorpsraad. 

Beckum 750 jaar in2016! 
Voor dit gedenkwaardige jubileum in 2016 staan veelbelovende activiteiten op stapel. 
Het jubileumlogo werd pontificaal gepresenteerd en een werkgroep is reeds 
gevormd. De eerste reacties op de –voorlopig- gepresenteerde jubileumactiviteiten 

waren enthousiast. Spontaan kwamen nieuwe suggesties naar voren en met de 
achterban zullen alle verenigingen/instanties de plannen in overleg met de 
gepresenteerde werkgroep eea. doornemen. 

WORDT VERVOLGD VANAF DE VOLGENDE BBB! 
                                                                                                        Jan Ottink  

 
Wat voor de volgende BBB klaar ligt! 
Foto’s van TVO kampioensteams en de TVO sponsor, de fa. van Straaten, 
die alle jeugdteams in nieuwe jassen heeft gestoken. Mooi toch? 
 
Dankjewel van TVO handbal 
Dit jaar is de opbrengst van de eieractie 945 euro! Daar zijn wij als TVO handbal heel 
erg blij mee!! Frans en Sylvia bedankt voor de eieren en de organisatie en de 
dames/meisjes van de jeugd die de eieren hebben verkocht....hartstikke bedankt 
voor jullie hulp!! 
 

KINDERFEESTEN PINKSTERZATERDAG 

Om 13:00 u. met een COLORRUN. groep,3,4,5,6,7,8 het 1ste of het 2de , in een wit t-

shirt en met een zonnebril op het feestterrein. Pappa’s en mamma’s ook welkom om 

mee te doen!! Aan het einde van de middag zullen we afsluiten met een kampioenen 

parade voor de jeugd.De leidsters/trainers doorgeven welk team dit seizoen kampioen 

is geworden aan Amy Ottink . Mailadres: amyottink_@hotmail.com .  

 

mailto:amyottink_@hotmail.com

