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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 

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 
25 jun.- 24 sept. – 22 okt. – 19 nov. – 17 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave:janottink@home.nl 

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

 
 

36…………………………………….6 
 

Een hectische maand ligt achter ons, het WK voetbal beheerst het nieuws, 
grote evenementen in Beckum zijn achter de rug, het Dorpsplan Plus project  
gaat voort en nieuwe gebeurtenissen staan op stapel. Daar tussendoor 

werden we vorige week opgeschrikt door een plotseling overlijden. Zo is het 
leven helaas ook…  
Deze juni BBB doet u verslag van al deze zaken. Na het zomerreces zijn we 

24 september weer present met een volgende uitgave. 
Lees het en u bent weer op de hoogte!! 
 

 

Laatste Week Nieuws 
 

 Er was veel te doen de laatste week. De bekende dichter Theo 

Vossebeld, die de natuur zo raak in simpele, kleine en treffende 
dialectwoordjes benoemd, hield zijn nieuwe bundel ‘Volle Moan’ ten 
doop op het Boetnveeld, zijn geboorteplek in Beckum. Voorafgaand 

was er een rondwandeling in dat natuurgebied, waar hij veel 
inspiratie uit die jeugdtijd opdeed. Zo’n 60 belangstellenden genoten 
die middag met Theo van dit gebeuren… 
 

 Maar ook, zondag 29 juni is op het heidegoed Kluenven bij Beckum 

een buitenconcert met het ensemble The Four Baritons vanaf 16 
uur. Nadien is een rondleiding over het landgoed mogelijk… 

  

 Afgelopen weekend is de TVO jeugd uit groep 6 en 7 op jeugdkamp 
geweest in Mander. Schatkaartlopen, zeskamp, zwemmen, Ik Hou 

van Holland, een mysteryguest, levend stratego en een Kampman en 
Kampvrouw van het jaar; Bram en Meike. Het was weer een groot 
feest met een ontzettende leuke groep, enthousiaste kids!  
 

 FC Twente- Konyarspor op 23 juli in Beckum!! 
 
 
Volgende BBB uitgave 24 september! Kopij binnen 17 sept. as.  
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WAT  U  LEEST  IN   DEZE  JUNI  BBB  2014 
 

 Laatste Week Nieuws actuele feiten 
 Kleedkamerbouw verloopt voorspoedig met coördinator Theo Pot  
 Volleypionier Gerard Horstink, afscheid na 28 jaar! 
 Kindergedichten bij de dodenherdenking Beckum 

 TwentscheLeuop wereldreis naar Borneo 
 Zeepkisten race en F2 kampioensteam op de foto 
 Goede opbrengst eieractie, dank vd. handbal 
 Zonnebloem Beckumrolstoelen beschikbaar + zonnebloemen 
 Mooie sportinstuif voor de nieuwe pupillen 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Reünie café Mentink jaren 60-70 puur nostalgie 
 Muiterweek 2014 het complete programma 
 Alles over de Pinksterfeesten Beckumin woord en beeld 
 Zijlijn, na de seniorenmiddag… 

 In memoriam Hendrik Wijlens en BertoKokhuis 
 Herstel tunnelverlichting even geduld hebben! 
 Alle hens aan dek 1 en 2 

 Persoonlijk dankbetuiging 
 Loes Veldhuis groot TVO talent 
 Motosport in Beckumde jeugd 
 Beachsoccertoernooigeslaagd evenement 
 Maatschappelijke stage vrijwilligersavond 

 Basisschool de Bleek personele mutaties 
 Locaties kleinschalige woningbouw de voorkeuren 

 BlasiusfestivalBeckum28 september 
 Volksfeesten Oele het programma 

 Fietstocht ‘de Boer op’ Haaksbergen 

 Kinderfeestcommissie mooie feesten met Pinksteren 
 Nieuws van de Bieb in Beckum 

 De boer op fietstocht rond Haaksbergen 
 Misvieringen Beckumjuli, augustus, september 
 Datumbank evenementenagenda 

 
 

Eieractie 2014 
De eieractie was dit jaar weer een groot succes. Er zijn meer eieren dan vorig jaar 
verkocht! Dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. We willen dan ook iedereen 
hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage. In het bijzonder gaat onze dank uit 

naar de familie Goselink en alle betrokken vrijwilligers die geholpen hebben om deze 
eieractie tot een groot succes te maken. 

                                                          Bedankt namens TVO Handbal 
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De TVO bouwcommissie maakt menig overuur 
maar de kleedkamerbouw ligt op schema! 
 

 
Een wekelijks overleg in de kantine, vlnr. Alfons Harink, Johan Vossebeld, Mark Wijlens, Hennie 

Jannink, Theo Pot, staand Marco Ottink en Bas ter Avest 
 

 
De bouw van de kleedkamers is op hoogte (zie achtergrond) en kabels worden 

getrokken door velden 2 en 1 voor nieuwe aansluitingen van stroom en water 

bij de tribune en verlichting van veld 3. 
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Een gouden kracht bij de TVO kleedkamerbouw 
 

Het was bij de start van de Beckumer Pinksterfeesten allemaal koek en ei. 

Wat heet; stralend weer buiten, een vol Proggiehoes bij de 
seniorenmiddag die weer succesvol door Levenslust verzorgd werd en 
optimistische Zomerfeestbestuursleden.  
 

Ik kwam er Theo Pot tegen, sinds mensenheugenis een van de boegbeelden 
van de Zomerfeesten cq. Pinksterfeesten. In de hoedanigheid van feest-

bestuurder speelt hij nu weliswaar ‘een achtergrondrol’ maar is immer nog 
een nuttige verbindingsman in dit immense circus. Met grote en kleine tips, 
hand en - spandiensten en adviezen. 

Geknipt voor dit werk 
Met die kwaliteiten in zijn bagage bleef Theo niet onopgemerkt. TVO deed 
met succes een beroep op hem bij de bouw vd. nieuwe kleedkamers. Als 

voortrekker/coördinator bij het organiseren van het vrijwilligersbestand. 
Daarnaast is de inbreng van Theo groot bij de dagelijkse voortgang van de 

bouw. Met praktische adviezen en nuttige contacten met bedrijven. 
De vrijwilligersinbreng schijnt prima te verlopen, lastig te plannen? 
‘We mogen echt niet klagen, op enkele uitzonderingen na verloopt dat 

uitstekend. Dat korte termijnwerk kost wel eens puzzelen; niet iedereen is 
van de ene op de andere dag beschikbaar. Maar in goed overleg met de 
bouwmensen en vrijwilligers is meestal wel een oplossing te vinden. Men 

stelt zich zeer loyaal op.’ 
De stand van zaken met de Pinksterdagen 
‘Nu komt het voeg- en tegelwerk aan de beurt en kan ook de afbouw van de 

steigers beginnen. Daarna volgt de uitvoering van totale entreeplan. In 
verband met hoogteverschil wordt gedacht aan een –deels- verlaagde 
entree. Daarbij zal – bij nader inzien – toch ook het huidige kassahok 

verdwijnen. Die entree wordt anders ingepast’. 
Theo Pot, 60 jaar, voormalig directeur/eigenaar van Eissink 
plafond- en wandsystemen,  doet een optimistische uitspraak! 

‘We hopen eind augustus de kleedkamers gebruiksklaar te hebben. Inclusief 
sanitair, bankjes en verdere interieur. (En trots): Zoals het zich nu laat 
aanzien allemaal binnen het afgesproken budget. En dat mede dankzij 

geweldige medewerking van aannemersbedrijf Mulder, de TVO bouw-
commissieleden en talloze vrijwilligers’. 
 

Die pluim op de hoed kan Theo zichzelf ook opsteken. Vanaf het begin wist hij - 
dankzij zijn netwerk – menige besparing te realiseren. Oa. inzake te leveren 
materiaal van bouwbedrijven. En daarbij praktische oplossingen aan te reiken zowel 
binnen als rondom het nieuwe gebouw zelf. Dit tot grote tevredenheid van alle 
betrokkenen, die steeds meer enthousiast raken bij het aanschouwen van de nieuwe 
TVO kleedkamers in wording!                                                               Jan Ottink 
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Afscheid recreanten volleybaltrainer 
GERARD HORSTINK, 28 JAAR AAN HET NET! 

 
Maandagavond 26 mei werd er door deTVO heren- en dames volleybal 

recreanten voor de laatste maal getraind onder leiding van Gerard Horstink. 
Na 28 jaar is Gerard gestopt als trainer. Tijdens de druk bezochte training in 

het Geertman werd Gerard bedankt voor zijn inzet en enthousiasme de 
afgelopen 28 jaar. (Gerard gehurkt, 4e van links). 

Volleybalbestuur TVO 

 
Gedichten voorgedragen tijdens de doden-
herdenking door leerlingen van groep 8 van 
basisschool “de Bleek”  
Joden 
6 miljoen joden onschuldig vermoord, Alleen omdat 1 man ze niet mocht. Adolf 
Hitler,Dit mag nooit meer gebeuren. Daarom staan we 2 minuten stil voor de mensen 

diedaardoor zijn overleden. We mogen dit nooit meer vergeten, Iedereen moet gelijk 
zijn ook al ben je anders dan de rest of leef je in een andere cultuur. Het maakt niet 
uit.Het gebeurt op heel de wereld ook in Nederland. Laten we daarom ook stilstaan 

voor de mensen die nu nog slachtoffer zijn van discriminatie. 
Gelukkig wordt het steeds beter op de wereld. 
Van Marc 
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Zinloos geweld 
Er overlijden te veel mensen aan zinloos geweld. Is er dan tegenwoordig helemaal  
geen leven meer dat telt? Ook al zeg je maar iets, dan krijg je meteen gezeur om  

niets. Wat heeft het voor zin? Het gaat maar om zo’n klein ding. 
Doen normaal, denk eens na en bemoei niet met elkaar. Dan denk ik bij mezelf:  
wat heeft het nu voor nut? Als iedereen zo doorgaat dan wordt de wereld een  

diepe donkere put. Hoeveel doden zijn er nu al gevallen door dat zinloze geweld? 
En wat schieten we er mee op? Toch helemaal niets of wel? 
Je wordt doodgetrapt als je iets zegt over een fiets. En je familie blijft achter met  

veel verdriet. Echt, ik kan maar niet begrijpen wat iemand hier in ziet. 
Van Julia en Malou 
 

Herdenking van de tweede wereldoorlog 

Van 1939 tot 1945 was de tweede wereld-orlog aan de gang. Bijna iedereen was  
heel erg bang. Waaronder de joden. Want Adolf Hitler wilde alle joden doden.  

Er waren zes miljoen joden onschuldig vermoord. Terwijl dat eigenlijk helemaal  
niet hoort. Ook werden er vele andere mensen vermoord. Iedereen  weet dat dat  
ook niet hoort. Wij allen mogen de tweede wereldoorlog niet vergeten. Daarom  

gaan we 2 minuten stilstaan. Voor alle mensen die in die tijd dood zijn gegaan. 
Van Laurens en Stef 

Tweede wereldoorlog 
De Duitsers vielen ons land binnen en bombardeerden Rotterdam. 
Na vier dagen vechten gaf Nederland zich over en werd ons land bezet. Op alle joden 
werd goed gelet. Een jood werd in de tweede wereldoorlog gedood. 

En nog wel heel veel mensen meer, en dat doet ons zeer.Hij gaf de Joden de schuld 
van alles en nog wat. Hij was de Joden zat 
Ze zeiden de Joden hebben ook rechten het begon met praten, later werd het 

vechten. Hij stuurde mensen naar concentratiekampen. Maar die kampen, dat waren 
echte rampen. Denken dat je gaat douchen terwijl je wordt vergast. Dat heeft veel 
mensen verrast. 
Eindelijk hebben we vrijheid.4 en 5 mei is een belangrijke dag. Want toen zeiden we 

Hitler gedag. 
Van Pim en Terence 

 

Samen staan we sterk 
Heb jij dat ook? Dat gevoel van binnen. Als je iemand dierbaar bent, die je nooit 
meer kwijt wil.  

Heb jij dat ook? Wanneer je vecht voor een ander, dat je je leven geeft. En je  
familie achterlaat? Heb jij dat ook? Wanneer je vecht in Nederlands Indie , dat je 
veel liever thuiszit. Maar je wilt ook een ander redden.   

Heb jij dat ook? Dat je wilt dat wapens moeten zwijgen. En wij ons overgeven. 
Heb jij dat ook? Dat vrijheid goed voelt. 
Samen staan we sterk en samen herdenken wij deze mensen. 

Van Anne en Merle 
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Folkloristische dansgroep TwentscheLeu 
trekt de wereld in! 
Op uitnodiging van het CIOFF-Indonesië die het Erau International Folklore 
& Art Festival organiseert in Tenggarong City- KutaiKartanegara East 

Kalimantan, Borneo Indonesië, vertrok de folkloristische dansgroep 
TwentscheLeu uit Hengelo op vrijdag 13-06-2014 met 23 personen om deel 
te nemen aan dit Festival. Met onze groep gaan 3 dansparen en een 

muzikant mee van de Lebbenbruggedansers uit Borculo en tevens een 
muzikante van de folkloristische dansgroep uit Hellendoorn. 
Het Festival werd gehouden van 15 t/m 22-06-2014 en geopend door de 

Minister van Cultuur en Toerisme en Gouverneur van East Kalimantan. 
 

‘De inentingen hebben we achter de rug, de malariapillen liggen klaar en de 
klompen gewit, de schorten gesteven en de tickets zijn geprint.  Nu is het 
wachten op 13-06 en busonderneming Brookhuis ons wegbrengt naar 
“Schiphol” voor een zeer bijzondere reis naar BORNEO’. Dat was de korte 
verwachtingsvolle vooruitblik  van de TwentscheLeudaansers begin juni! 
 

                                  folkloristische dansgroep “twentscheleu”- hengelo 

 
 

ZEEPKISTENRACE 2014 IN BEELD 
 

 
1e foto; L. Mentink, 2e foto;winnaar bij de ouderenHarry van Bemmelen 

(foto’s Rik Lansink) 
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g  
F2 pupillen kampioen  met coach/leider Pascal Ottink (foto Wim Morskieft) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625922620820064&set=a.557436774335316.1073741827.100002069943566&type=1
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Links; afscheid van Sander Pot, 24 jaar betrouwbare doelwacht voor TVO en 

rechts de broers Morsink na de gewonnen bekerfinale van B1, proficiat! 
(foto’s Ron ten Dam en TVO voetbalsite) 

 
 

 
Zonnebloem afdeling Beckum 
 

In de Beukenhof staan twee rolstoelen die gebruikt kunnen worden voor inwoners 
van Beckum. Wanneer uw een rolstoel wilt lenen kunt u een dag van te voren een 

afspraak hiervoor maken bij Rie Menkehorst, telefoon: 3676590, of Henk ter Braak, 
telefoon: 06-53374800. 
De rolstoelen zijn al meerdere malen gebruikt en we horen alleen maar positieve 

berichten. 
Ons is ter ore gekomen dat er mensen zijn die graag een gift willen geven voor het 
gebruik van een rolstoel. We zullen daarom een brievenbus plaatsen in de berging 

waar de rolstoelen staan, zodat u uw gift hierin kunt deponeren. Dit geld  zal 
gebruikt worden voor de activiteiten in Beckum van de Zonnebloem. 

http://www.zonnebloem.nl/
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ZONNEBLOEMEN VERKOOP 
Wim Kamphuis heeft weer zonnebloemen gepoot voor de Zonnebloem 
afdeling Beckum.Op zaterdag 16 augustus worden de zonnebloemen 
bij de familie Kamphuis verkocht tijdens de “oud papier” inzameling. Vaak 

zijn de zonnebloemen al eerder geschikt voor de verkoop. 
U mag dan zelf een bos plukken en de bijdrage deponeren in de trommel op 
de tafel. 

Wim heeft dit jaar de zonnebloemzaden in twee termijnen gepoot zodat er 
over een langere periode mooie zonnebloemen gekocht kunnen worden. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de gasten van de zonnebloem 

afdeling Beckum. 
Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie. 
Carla Aalbrecht 

 
Mooie sportinstuif voor (nieuwe) pupillen 
bij TVO voetbal 
Stralend weer, drie opblaasbare voetbalveldjes, frisdrank, snoep en oranje 

‘vusuvela toeters’ en rammelaars als toegift voor de -pakweg- 16 pupillen. 
Die 31 mei kennis maakten met de voetbalsport, aangemoedigd door 
tientallen vaders en moeders. Nadien een eerste prognose vd TVO leiders 

Pascal en Luuk;’ zitten best talenten tussen, wat een goed schot heeft die 
speler, willen hard werken, hadden er veel plezier aan, hopen dat er een 

aantal lid gaan worden’. Inderdaad, daar gaat het om; het TVO 
jeugdledenbestand op peil houden en gelegenheid geven om die mooie 
voetbalsport bij TVO in stand te houden! De jeugd en de toekomst, 

inderdaad. 
 
 

Luk akkefietjes 
‘Ik wil ’n sociaal plan’, bits’nGrösstekkersGeertje, ton hee bie’nveurwarker 

van de plantsoen’dienst op ketoar in de schafkeet ston. Kiek, wat Geertje 
veur hef, heffe nig achter. Doarhoo’j dus nigachteran, dat hoo’jnig. 
GrösstekkersGeertje is ne frommekoeze, hee is as ne oaleknotwilge, den al 

tachtig joarbie’twatergatsteet. Verreurd zich nig, veraanderdnig en hef zich 
innegreâm in de vaste groond. Geertje wark’nzommers en weenters - ok bie 
20 groad’n vos – met de schuppein’tveeld, an de weg, in’t bos, later bie de 

plantsoen’n. Deur de joar’n hen harre völ collega wegwarkers had. 
Plooymans, Naaldn’barg, ’n ooln Sliepsteen en Boeskemiet’nBeandje. Mer 
hee hef ze ommoaloawerleafd en doarbie; ’t 
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haandwarkwönhèèniganoawernom’n deur mesien’n. Tot groot verdreed van 
Geertje, den nog zo geanesmons de schuppe sleep en met’ broodtrummelke 
op de fietsenor’twarkstiefel’num half zeum. D’r was um al veurzichtig bod 

edoane; joa, hee wön’noolder, luk strammer in de butte en dat joarenlange 
beunen gun gum nig in de kooleklearezit'n. ‘Geertje, ie könt er waoet, dan 

krie’j nog ne mooi’ngriepstüüver met’. Mer Geertje was gloepens 
achterdochtig, har al waheurt dat de hoge hear’n ’t warkvolk in stek leut’n 
en wol ’t oondersteoet de melkkanne. Eenmalige oetkearingen, bonussen, 

sociaal plan en aanderecompensasies; Geertje har zich 
duftigloat’ninformear’n en week ginne millimeter van zien standpunt of. Hee 
keek lelk nor ’n oetvoerder, har de deurkleenk in de knüste en grom ma 

wier; ik wil ’n sociaal plan’. ’n Oetvoerderschud’nmeewaorigmet’n kop en 
zea; ‘Joa, mar Geertje. ’t Wark is meespatsedoane met de schuppe, wie 
schoeft oe ne vossen geeld too en dan kö’j joch geniet’n van oene hobby 

met de kip’n en kniene’.  
Ik weet nig precies hoo’t of geetloop’n, merGrösstekkersGeertjelöpnoe bie 
de deure, in de zeektewet. Hee lig ’n heeln dag in berre, is slech ter been, 

krigelk’n dag ne zuster op bezeuk veur ‘t waske en ett’n. Ik brachum veurige 
wekke ne fruitmaane, merdaank’n kon d’r nig of. Geertje keek streunsoet 
raam en noster’n in board; ’en toch wi’k nog ’n sociaal plan heb’n’…  

Halleluja… 
HekselmesienHarry 
 

 
 

REUNIE  CAFE  MENTINK-HALFWEG 
 

Een ontmoeting tijdens de ‘open dagen’ van het Historisch Archief 

Beckum is de aanleiding. Johan Bauhuis spreekt de oudste  
Mentink-dochter en zo ontspringt het idee een reünie met 
bezoekers van het café in de 60er en 70er jaren te organiseren.  
 

Lidie en Johan benaderen Jan Ottink en ook wordt Eddie Drenth gevraagd 
mee te denken. De kranten worden ingelicht en BBB maakt de datum 

bekend : 24 mei, uiteraard bij café Halfweg . Nadat Johan en Magda Pot in 
1979 het café van de familie Mentink overnemen is het aansluitend 
BeerndSpanjer die tot op heden de scepter zwaait. 
 

Afspraken zijn snel gemaakt en ook Radio Rosita (Harrie Hoestee) zal een 
muzikale duik in het verleden gaan maken. HekselmesienHarrie gaat in 

overleg met ‘oons mina’ en komt vermoedelijk ook. Uitnodigingen worden er 
niet verstuurd , de tam tam werkt uitstekend. Café Halfweg is in die jaren 

niet alleen het clubhuis van TVO maar ook andere verenigingen zijn hier 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 6, 2014 
pagina 13 

graag te gast. Naast de alcoholische versnaperingen doen ook de kroketten 
en gehaktballen het goed. Wie van een avondje stappen ( De Zon, De Kul, 
De Kei, Royal) nog honger heeft kan bij Marie in de keuken nog wel een 

uitsmijter verorberen. Gezelligheid kent geen tijd en ook de dochters des 
huizes weten hun ‘mannetje’ te staan achter de tap. 

Zo wordt het 24 mei en is het afwachten wie er komen opdagen. Uiteraard 
zijn de 4 dochters Mentink , Lidie, Yvonne, Trudie en Jose tijdig aanwezig en 
wat later komt ook hun ‘kleine broertje’ Marcel langs de toelatings-

commissie. Hij is vooral goed op het groene laken, naast voetballen bij TVO 
(top scoorder met 21 doelpunten in de 4e klasse) en FC Twente weet hij zich 
ook op het biljart te onderscheiden. Hij vertelt nog even waarom er met  2 

witte en 1 rode bal gespeeld wordt: er zijn weinig olifanten met rode 
slagtanden.  De toelatingscommissie controleert iedere bezoeker : geen 
drugs, facebook of twitter mee naar binnen. Het moet vooral geen 

troosteloze middag/avond worden. Als dan ook het duo HekselmesienHarrie 
+ gitaar aanwezig is kan het feest van herkenning om 16.00 uur  beginnen. 
(P.S. een duo is een trio waarvan er eentje ziek is).  

Allereerst verschijnt daar de gehele familie J. (Groondhutte) waarvan er 
eentje zelfs “ ne deerne van ower’npaol” mee brengt. Wat opvalt is dat veel 
handbaldames inmiddels een andere achternaam hebben en een voorkeur 

voor het Gelderse hebben om te nestelen. Na zo’n 40 jaar heeft de tand des 
tijds bij enkelen haar sporen nagelaten. Een van de dames, die bij mij altijd 
in de top-5 heeft gestaan, heeft schijnbaar de make-up met een 

sneeuwschuiver aangebracht…dat even terzijde want Beernd heeft inmiddels 
de muntverkoop gestart nadat iedereen van de koffie heeft genoten op het 

terras. De kok heeft hoogstwaarschijnlijk de bladzijde met letter B 
opgegeten want de hapjes bestaan uit balletjes met saus en bitterballen. Op 
de tafels staan stukjes zure  hamplak ,overblijfselen uit het Mentink tijdperk. 

Nieuw is de mogelijkheid een e-mail adres op te geven zodat de foto’s 
digitaal verstuurd kunnen worden en de postduiven binnen kunnen blijven. 

Het KNMI is ook in vorm, het is goed vertoeven op het terras waardoor onze 

D.J. pas tegen 21.00 uur de eerste rockers op de dansvloer krijgt. Dan zijn 
de vele (sterke?) verhalen allang de revue gepasseerd: in 1973 gaan na de 
40 jarige TVO jubileumfestiviteiten 7 ‘jonge mannen’ naar Joegoslavie. 

Herman J. ontdekt vlak voor vertrek dat zijn paspoort zoek is. Zal het lukken 
met de pas van zijn broer Bennie? Ja hoor! Na de vakantie lukt het niet een 
trein naar het Oosten te pakken,dus een nachtje Amsterdam is verplicht. In 

een gezellige buurt maakt de voorzitter Jan W. de legendarische opmerking 
“wat bunt de proem’n hier duur!” En dan de groep die maandags naar het 
carnaval in Oldenzaal gaat en zich in Hengelo eerst indrinkt. Op de 
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terugtocht in de trein zet Harrie M. (de langste van allemaal) zijn voeten op 
de bank aan de overkant. De conducteur vraagt hem of hij dat thuis ook 
doet waarop Harrie zegt : “knip ie thoes ook kaartjes? “ 

Ja hoor, ook de broers D ( van ‘Höw) blijken na al die jaren nog steeds over 
droge humor te beschikken alleen HekselmesienHarrie beschikt duidelijk 

over minder conditie, hij heeft de knollen op en zijn hit “Blote beenestoete 
met jam “ klinkt deze avond niet. 
 

Ook een ander optreden met anekdotes van weleer gaat niet door, de 
stemming is zo al prima en het wordt ook drukker aan de bar. Het werken 
met de ellebogen komt Agnes – vroegere cirkelloopster van TVO- nu wel 

goed van pas. Nadat een aantal nieuwe  kleedkamerwerkers zich gemeld 
heeft komt het aantal bezoekers op ruim 60. De sfeer blijft prima en 
iedereen kijkt dan ook met tevredenheid terug op deze reünie. Wie weet 

over 20 jaar weer? Dan moet er wel een plank bij de ingang komen voor de 
rollators… 
Een kroegloper 
 
 

 
 

De Mentink-telgen goedgemutst op een rij achter het schap; Marcel, Trudy, 
Lidy, Jeannet, Josë en Ivonne 
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Mooi plaatje buitenop het terras; Cilia Scharenborg geflankeerd door Tonnie 

Mentink, Tonnie Eysink en de gebroeders Alwies, Jan en Bennie Derkink 
 

 
Muiterweek 2014 
 
Van 30 juli t/m 4 augustus zal de Muiterweek weer plaatsvinden bij Café 

Halfweg in Beckum. Weer een week vol met leuke activiteiten en 
optredens georganiseerd door het 9 koppige muiterteam met als nieuwe 
aanwinst Jari Sigger. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn dit jaar 

aangevuld met enkele nieuwe activiteiten.  
 

Op woensdagavond zullen we aftrappen met de Spijker op je kop quiz. Een 
gezellige quiz met vragen in de categorieën als Beckum, Muiterweek en 

sport. Op de donderdag nodigen wij iedereen uit voor een verjaardags-
feestje. De Muiterweek bestaat al 25 jaar en dat willen we vieren met een 

gezellige bonte avond met als thema Glamour en Hollywood. Het café zal 
veranderen in een muzikale tijdmachine van muziek uit de beginjaren van de 
Muiterweek tot aan nu! Op vrijdag zal het jaarlijkse terugkerende 

grassvolleybaltoernooi weer plaats vinden met aansluitend de tropical party 
met optreden van DJ Thom Sebo.  
Op zaterdagochtend zal het weer een groot spektakel zijn op de 

parkeerplaats van het Wapen van Beckum. Vele bijzondere automobielen 
zullen daar starten voor de terugkerende Kauwgumbalrally. Na een prachtige 
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route zullen de deelnemers in de namiddag finishen bij Café Halfweg. Op de 
zaterdagavond zal de band Full House plaatsnemen op de bühne van de 
Muiterweek. Deze 6 jonge muzikanten uit de Noordoostpolder zullen covers 

spelen van grote rock-, pop en top 40 hits. 
 

Strong Muiter Run en Slow Down 
Op zondag hebben we na lang brainstormen een super gaaf nieuw 
evenement het leven ingeblazen namelijk de Strong Muiter Run. In twee 

verschillende afstanden word een parcours afgelegd met daarin diverse 
hindernissen. Een echte uidaging voor jong en oud, hem en haar. Op 
zondagavond zal de Haaksbergse formatie met Beckumse invloeden Slow 

Down optreden. De band van leadzanger Martin Ottink en gitarist Jan ter 
Avest zal het publiek laten meezingen en dansen op hits van U2, de Dijk en 
vele andere grote artiesten. De maandag avond zal in teken staan van het 

café voetbaltoernooi. Verschillende cafés zullen de strijd met elkaar aangaan 
op de velden van TVO voor de overwinning van het toernooi. Ter afsluiting 
van de muiterweek zal op maandagavond de grote afterparty plaatsvinden!  
 

Wij houden jullie graag op de hoogte van alle activiteiten via onze 
Facebookpagina en hopen op vele inschrijvingen!  

Voor inschrijvingen van de diverse activiteiten of informatie over de 
verschillende evenementen kunt u terecht op onze Facebookpagina of een 
mail sturen naar muiterweekbeckum@gmail.com 

Namens de muiters wensen we jullie een fijne zomervakantie en we zien 
jullie graag op de muiterweek !  
 

                                                                              Nick Laarhuis 
 

 

PINKSTERFEESTEN BECKUM 2014 
Een verslag in woord en beeld 
 

BernadetteMorskieft, logistiek brein achter de 
Pinksterfeesten 
 
Drie dagen na de Pinksterfeesten herinnert een enkele vlag 
iedereen aan het jaarlijkse dorpsfeest dat net is afgelopen. Andere 
herinneringen zijn slechts voor enkelen zichtbaar. Zoals het onkruid 

dat omhoog schiet in de tuin van Bernadette Morskieft, 
secretaresse van de Pinksterfeesten. “Ja sorry, aan de tuin ben ik 
de laatste dagen niet toegekomen.” 

mailto:muiterweekbeckum@gmail.com
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Bernadette; 3 dagen na de Pinksterfeesten de Beckumer vlag nog in top! 

(foto Esther Rouwenhorst) 
 

“Het was tien graden te warm, verder was het weer heel gezellig.” Bernadette (40) 
kijkt terug op de feesten. Soms serieus, meestal met een hese lach. Want dat ook zij 
tijdens het Pinksterweekend hard heeft gewerkt en vooral flink heeft genoten, is drie 

dagen later nog goed hoorbaar. Als secretaresse regelt Bernadette de nodige 
vergunningen bij de gemeente en de provincie, stelt de roosters op voor de ruim 
vierhonderd vrijwilligers, deelt schorten en hesjes uit en vindt tussendoor de tijd om 

rond te gaan met koffie en broodjes. “En dan heb ik nog wat met water gesleept. Je 
bent toch het hele weekend bezig. Woensdag kwam ik weer op het werk. Een collega 
vertelde me dat het zo druk was. Maar ik heb heerlijk gewerkt. Lekker rustig, zonder 

dat vierhonderd man mij kwam vragen van wat en waar.” 
 
Waar Bernadette meer dan tevreden is over het aantal vrijwilligers, is ze wat 

teleurgesteld in de bezoekersaantallen van dit jaar. “Zo jammer. Wij lopen ons hier de 
benen uit het lijf en de jeugd uit Beckum gaat naar elders. Ik begrijp het niet, maar 
dat zegt misschien meer over mij.” De secretaresse vertelt dat ze jaren geleden met 

een vriendin naar Pinkpop wilde. “Maar dat kon niet hè”, zegt ze lachend. “Dat is elk 
jaar met Pinksteren en dan moet je naar Beckum. Lowlands was trouwens ook geen 
optie, dat was tegelijk met het feest in Oele.” Waarom met name de jeugd het dit 
jaar heeft laten afweten, weet de secretaresse niet. In Enschede vond op Eerste 

Pinksterdag Freshtival plaats. Een grote concurrent van het Beckumer feest, maar dat 
geeft geen antwoord op de vraag waar de jeugd zaterdagavond was. 
 

 “Misschien moeten we het idee dat de zaterdagavond voor de jeugd is loslaten. Het 
is elk jaar lastiger om die avond de tent vol te krijgen”, vertelt Bernadette. Dat 
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betekent volgens haar niet dat het niet gezellig was. “De sfeer was super en iedereen 
vertrok vrolijk. Ik heb zelfs nog bezoekers uitgezwaaid. Allemaal hadden ze een 
topavond gehad. Maar ja, het waren er gewoon te weinig.” 

 
Ronduit positief is Bernadette over Noaber Rock op Eerste Pinksterdag. “Dat was 
vorig jaar al een succes en dit jaar helemaal. Gewoon een buitenpodium met een 

paar bandjes uit de buurt, dat werkt toch wel.” Was het vorig jaar aan de koude kant, 
dit jaar brandde de zon er flink op los. Een in de haast bestelde parachute werd voor 
het podium opgehangen om te voorkomen dat bezoekers aan de kook zouden raken. 

“Die parachute was pure noodzaak”, vertelt Bernadette, die aangeeft dat ook het 
binnenhalen van de parachute op Tweede Pinksterdag nodig was, net als het 
evacueren van het ‘Drekterrein’.  

De secretaresse is bijzonder te spreken over de snelheid waarmee de organisatie van 
As ’n Gek in ’n Drek apparatuur en materialen naar beneden en naar binnen haalde, 
toen rond half drie ’s middags een hoosbui losbarstte. “Het was zo mooi om te zien 
dat iedereen meteen wist wat er gebeuren moest. Want een water dat er viel! Dit was 

met recht een drekgebeuren.” Bernadette vertelt lachend hoe de bezoekers zich 
zonder morren van het drekterrein naar de feesttent lieten sturen, waar ze de bui 
rustig afwachtten. “Die saamhorigheid op dat moment, geweldig. Er liepen in de tent 

zoveel mensen volledig onder de drek. Ook vrouwen keurig in het wit met grote 
moddervlekken die rustig een biertje dronken. Haha, en dat kon ook allemaal.”  
 

Over de ‘noodopvang’ in de tent, terwijl er rukwinden waren voorspeld, wil 
Bernadette nog wel even wat kwijt. “Dat wist ik ook niet, maar dit jaar hadden we 
een zogenaamde spantentent. Die spanten lopen onder de tent door. Met publiek 

heeft die tent voldoende gewicht om wegwaaien te voorkomen. Hadden we, net als 
met de Midwinterfeesten, een soort circustent gehad, dan had evacueren naar de tent 
niet gekund.” 

 
De secretaresse, die zich tijdens de Pinksterfeesten meer een facilitair en logistiek 
medewerker noemt, kan tijdens de feesten rekenen op de hulp van Maaike ter Avest 

en Katyana Ottink. “We klaren de klus met ons drieën. En dat komt mooi uit. Ik heb 
een godsgruwelijke hekel aan winkelen. Maaike en Katyana vinden dat wel leuk. Dus 
als zij op pad gaan voor broodjes en al meer, dan sjouw ik lekker met koffie over het 

terrein. We zitten met ons drieën al jaren in het bestuur en dat loopt heel goed.” Het 
is ook dankzij beide dames dat Bernadette van vrijdag op zaterdag en van zaterdag 
op zondag haar slaap kan pakken. “En als ik zorg dat ik op maandag om 09.00 uur op 
het terrein ben, dan kunnen zij uitslapen. Natuurlijk is maak je dan een lange dag, 

maar de tijd vliegt voorbij. Ik heb bijna een week vrij, maar voor ik het weet zit ik 
weer in de auto naar het werk.”  
En dat onkruid in de tuin? Als alles meezit heeft Bernadette naast haar vrijwilligers-

werk voor de kerk en haar actieve betrokkenheid bij het dorp en de dorpsraad 
inmiddels de tijd gevonden die eens flink onder handen te nemen. Zo niet, dan is er 
in Beckum vast een vrijwilliger met groene vingers te vinden die die klus voor haar wil 

klaren.  
Esther Rouwenhorst freelance journalist 
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De complete Pinksterfeesten in beeld 
 

 
Prima geslaagde seniorenmiddag dankzij Levenslust (foto facebook) 

 

 
Beckumer feestavond; lekker druk en veel animo en plezier bij de spelen 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 6, 2014 
pagina 20 

 
 
 

 
De jeugd vermaakt zich opperbest! 

 

De kinderfeesten waren zeer geslaagd met een gevarieerd programma voor 
alle leeftijdsgroepen. Mede dankzij uw royale giften van ruim 3000 euro! 

Plus de gift voor het AED  project  Zie ook verslag vd kinderfeestcommissie 
op pag. 36 en 37. 
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Fraaie parachute boven buitenbar en bij het podium (foto’s Pinksterfeest site) 
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Jawel, de trotse jeugdkoning YouriTemmink, koningin José Mentink en 

koning Ruben Eijsink bij het vogelschieten 

 

 
Zware inspanningen bij expeditie Noaberson 

 

Uitslagen expeditie Noaberson 
Oudere jeugd:  
1. Wipe In, 2.Beuzel Bekke Bunz 2, Ghana, 

                4. Apfelkorn, 5. P.Mooi boys 
Jeugd: 

1. MooiWark AM, 2. PilsbarBeernink, 3. Go AheadPiradler 
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Volop Wipe Out vermaak bij expeditie Noaberson 

 

 
Gek In’n drek met imponerende voertuigen, veel publiek en kort noodweer 
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Moedige jongeren worstelden door de drek; en daarna snel douchen… 
 

Uitslagen Gek in’n drek festijn 

4x4 klasse; 1.Benny Zweers, 2. Johan Gerrits, 13e Frank Scholten 
Autoklasse; 1. GertJan vd. Haar, 2. Rene Altena 
Special klasse; 1. Wolter Klinkien, 2. Meierink/Euverman,  
                    8e Remond Scharenborg en Mike Asbroek  
Yolo vette drek run Jong; 1.Indy Karnebeek, 2 en 3. Amber en Jourie 
Lankheet-Knol Ouder; 1. Ties Mulder, 2. Terence Groothuis, 3.Pim Veldhuis  
 
 

Zijlijn 
 

Ze zijn weer voorbij, die Pinksterfeesten, maar de mooie zomer blijft. Als 

oudere, en daar hoor ik wat leeftijd betreft toch wel bij, heb ik alleen de 
seniorenmiddag bezocht. Die was als altijd goed verzorgd en de stukjes en 
schetches waren leuk. Hej 'tal ehheurt was kostelijk. 

Het viel dit jaar weer op 6 juni, Johan' verjaardag. Jaren geleden was dat 
ook het geval en werd Johan verzocht naar voren te komen om een 

cadeautje in ontvangst te nemen. Het was een diner voor twee, een blik 
erwtensoep! Leuk toch. 
De avond eindigde met een onverwachte verrassing. Een nicht van me die 

pas in de Beukenhof is komen wonen, kwam op het idee om haar oudste 
broer en z'n vrouw uit Dalen, haar schoonzus en mij uit te nodigen voor een 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 6, 2014 
pagina 25 

etentje bij Boenders. We hebben heerlijk buiten gezeten met het 
gebruikelijke glaasje en herinneringen over vroeger opgehaald. Annie 
Mentink zegt dat ze veel meer over vroeger praat dan over nu. Tja Annie, 

ons verleden is langer dan onze toekomst. Overigens, het diner was lekker. 
Rieky, als je weer eens zo'n ideetje hebt houden wij ons aanbevolen. 

Rie Menkehorst 
 
 
 

In memoriam 
Na een gestaag afnemende gezondheid is op 5 juni jl. de geboren en 
getogen Beckumer Hendrik Wijlens overleden op 91 jarige leeftijd. 

 

Hendrik was vanwege teruglopende lichamelijke conditie met Mien de laatste 
jaren al naar elders verhuisd in een zorgappartement. 

In Beckum speelde Hendrik jarenlang in de befaamde 4e klasse selectie van 

TVO1 voetbal middenjaren ’50. Later bleef hij tot op hoge leeftijd recreatief 
fietsen en wandelen. Hendrik was tot op heden het oudste steunende lid van 

de sv TVO in Beckum. 

We wensen Mien en de familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 

Bestuur sv TVO 
 

 
 

Herstel tunnelverlichting, geduld hebben… 
Afgelopen maand sprak Rob van der Keur, namens de werkgroep N739 
binnen DorpsplanPlus, de heer Van Marle van de gemeente die over de 
verlichting gaat. Hij meldde dat de spullen voor de tunnel binnen zijn en 

deze week zullen worden gemonteerd. ‘Het heeft lang geduurd maar 
hopelijk is de tunnel deze week weer helemaal in orde’. Toezegging 27 mei jl 
Op 12 juni heeft Rob maar weer eens gebeld met de gemeente, omdat de 

verlichting in de tunnel nog steeds niet is aangepast en dat wel was 
toegezegd. 
De reden is dat de leverancier zich niet aan de afspraken heeft gehouden en 

de armaturen (toch) niet voorhanden waren. Er wordt naarstig overleg 
gevoerd met de leverancier en de gemeente doet er alles aan het werk voor 

de bouwvakvakantie te laten uitvoeren... geduld dus! 
 

Milieueilanden en actie ‘schoon houdt schoon’ 
Ook is inhet kader vhDorpsplanPlus voor Beckum-Oele een project opgestart 
om zwerfafval in het buitengebied aan te pakken. Ondanks geconstateerde 
vervuilde plekken worden nog weinig meldingen gedaan (Buiten Beter App). 
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In de zwerfafval klepper van de Beckumer dorpsraad, werkgroep Oele, 
gemeente Hengelo en TwenteMilieu wordt oa. gemeld; 
 

Mc Donalds neemt zelf initiatief om afval/lege verpakkingen langs de 
Haaksbergerstraat plus zijwegen helpen op te ruimen. En op 28 september 
wordt iedereen opgeroepen mee te helpen aan een ‘schoon houdt schoon’ 
actie; ’voor prikkers en hesjes wordt gezorgd, gezellig en leerzaam met je 
noabers in Beckum en Oele. Nadere info volgt!’ 
 
Milieupleintjes komen er ook met containers voor plastic, papier en glas. In 
Oele op de locatie die ligt op de uitvalsweg vanuit Oele naar Hengelo In 

Beckum wordt op de parkeerplaats bij de kerk een ondergronds 
milieupleintje gerealiseerd met containers voor plastic, papier, glas, blik en 
textiel. Nadere info bij de werkgroepleden; tegengaan dump- en zwerfafval 
buitengebied. 
 
 

ALLE HENS AAN DEK -1- 
 

Het was zaterdag 14 juni een soort D-Day achter der sportzaal en op het 2e veld. Bij 
de kleedkamerbouw waren wel zo’n 12-14 man in touw. Vrijwillige tegelzetters die 
begonnen met de bovenste kleedkamers betegelen, timmerlui die bovenin ’t 
Geertman ruimten creëerden en daar kozijnen in plaatsten (voor meer lichtinval 

boven bij de  nieuwe kleedkamers), dakbedekkers en steigerafbouwers. Het verliep 
allemaal crescendo in goede samenwerking. 
Op het 2e veld ernaast waren 4 beachsoccer velden uitgezet met plm. 120 kuub 

opgebracht geel zand. Compleet met tent, koelwagen snackwagen, jurytent en bar. 
Een hels karwei voor de organisatoren vh TVO Breukersbeachsoccertoernooi. 
Maar ook dit is voortreffelijk verlopen. Zondags waren wel ruim 20 personen  weer 

paraat om alles op te ruimen en  het 2e veld schoon op te leveren. Hulde! 
 

ALLE HENS AAN DEK -2- 
 

Woensdag 23 juli is het opnieuw D-day voor TVO, dat als gastheer voor 

FC Twente fungeert bij de oefenwedstrijd FC Twente – Konyaspor, de 
Turkse middenmoter. De draaiboeken kunnen weer uit de kast worden 
gehaald door de TVO organisatie. Na zes jaar weer zo’n publiekstopper met 

duizenden toeschouwers. Een grote uitdaging, maar daar hebben ze bij TVO 
inmiddels wel ervaring mee en alle vertrouwen om het te doen slagen. 23 
Juli om 19 uur op de Kruudnhof te Beckum; Promes, Gutierrez, Tadic, Brama 

en al die andere profs, blijven ze bijTwente behouden of??? 
We zullen het allemaal zien op de Beckumer sportcomplex! 
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Persoonlijk 

Dankbetuiging 
 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, telefoontjes, 

kaarten, bloemen en fruitmanden tijdens het verblijf van Frans in het 
ziekenhuis.Een speciaal woord van dank voor de mensen die gereanimeerd 
hebben, mede dankzij jullie is de schade beperkt gebleven. 
 

Hartelijke groet, 
Frans en Nanny Nijkamp 
 
 

Loes Veldhuis, opnieuw groot talent bij TVO 
 

TVO talenten, er werd en wordt in BBB geregeld op geattendeerd. 
Bij de voetbal zien we aankomende talenten zich ontwikkelen en 

ook bij de handbal maken jeugdige speelsters furore en spelen zich 
in de kijker.  

 
Medio dit afgelopen seizoen viel de kennersblik al op een meisje datbij TVO 
uitblinkt bij het voetballen. Een grote balvaardigheid, linkspoot, 
gecombineerd met snelheid en inzicht. Dat zijn de wapenen van een telg 

van de Veldhuis/Onland sportfamilie. Inderdaad de dochter van René en 
Ine, Loes Veldhuis, 13 jaar nog maar en afgelopen seizoen spelend in TVO 
C2. Maar ook speelt en traint Loes in de FC Twente selectie (meiden onder 

14 jaar). Wegens fysiek malheur moest ze een aantal maanden ‘op de rem 
trappen’, maar met haar karakter en wilskracht kan ze het ver schoppen. We 
kregen een tip tijdens de Pinksterdagen. 

Loes Veldhuis speelde onlangs een internationaal toernooi in Zweden met de  
FC Twente jeugdselectie. Ze kwam, zag en scoorde de gelijkmaker in die 
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partij! ‘Ja, dat wo’dt erwa ene’weet de kenner. En die overtuiging heeft de 
Twentestaf kennelijk ook, want ze blijft ook komend seizoen voor die club 
geselecteerd. Voor de goede orde;  Loes speelt volgend seizoen gewoon in 

de TVO jeugd maar blijft daarnaast dus lid van de FC Twente jeugdselectie. 
Daar horen en zien we dus nog veel van!! 
 

Even een paar persoonlijke vraagjes  
De combinatie TVO – FC. Twente, blijft dat straks dus nog mogelijk? 
Voor komend seizoen zeker, dan speel ik met mijn broertje in TVO D1. 

Woensdags en vrijdags train en speel ik dan bij FC Twente. Hoe het daarna 
verder gaat weet ik nu nog niet. 
 

Kunnen we Loes Veldhuis op enig moment in het grote FC Twente 
vrouwenteam bewonderen? 
Ja, dat hoop ik wel. 
Jan Ottink 
 

 

Motosport nieuws Beckum 

In Beckum bruist het van de motosport liefhebbers, maar jammer genoeg 

zien we hier te weinig van terug in de plaatselijke media. Om de 
plaatselijke motosport meer bekendheid te geven zal er met ondersteuning 
van de BBB iedere maand gekeken worden naar de ins en out op gebied 

van de Beckumse motor en autosport. Mochten er nog suggesties zijn, zijn 
deze natuurlijk van harte welkom. 
 

Motocross jeugd  
De jeugd heeft de toekomst, onder dat moto wordt er iedere donderdag bij 
de familie blanken een training georganiseerd voor een vaste club jeugdige 

rijders uit Beckum en omstreken, de trainingen worden begeleiding door 
crossers uit  onder andere Beckum, Hoeve en Haaksbergen.  
 

 

Foto jeugd 
De zoons van onder andere Mark Lindeman, Emiel Scholten en Sander 

Blanken  worden hier klaargestoomd om de Beckumse glorie hoog te houden 
tijdens regionale wedstrijden in heel Twente.  Mocht je een keer interesse 

hebben de jongens live in actie te zien, op 6 september wordt er op het 
circuit in de St.Iisidorushoeve weer gestreden om de Twente cup en hier 
zullen de jongens zich weer van hun beste kant laten zien in voorbereiding 

op Volle Polle dat een week later weer plaats zal vinden in Beckum.  
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Kauwgumbal rally 2014 
Na vorig jaar de luxe te hebben gehad te kunnen deelnemen aan twee 

Beckumse rally’s hebben de organisatie van de Spek&Bonen rally en de 
Kauwgumbal rally besloten hun krachten te bundelen. Het doel is om een 
nog mooier evenement op touw te kunnen zetten tijdens de muiterweek op 

zaterdag 2 Augustus. De rally zal net als afgelopen jaren starten bij “het 
Wapen van Beckum” om vervolgens via verschillende onderdelen en 
spectaculaire routes weer eindigen bij Cafe Halfweg om hier de dag af te 

sluiten met een spectaculaire finish. Zowel de organisatie van de muiterweek 
als de kauwgumbal rally staan klaar om van deze editie van de rally een 
spetterend evenement te maken, met als uitgangspunt een sportief en 

gezellige dag te organiseren voor zowel jong als oud voor rijders uit 
Beckum en omstreken.  Ter afsluiting is er voor de deelnemers een koud en 
warm buffet bij café halfweg.  

INSCHRIJVEN IS VANAF NU MOGELIJK VIA www.kauwgumbalrally.nl 
Meer informatie zal binnenkort volgen !!  
Mike Asbroek 

TVO-BREUKERS BEACHSOCCERTOERNOOI 
Het kostte veel voorbereiding,maar dankzij hulp van velen, vooral bij het 

opruimen ’s anderdaags, is dit toernooi uitermate geslaagd. En het 2e veld 
heeft nauwelijks geleden van de gele zandmassa op de 4 beachvelden. 
Vooral dankzij medewerking, (dekzeillevering) van aannemer Bos&Nijland. 

Veel stemmen gaan al op om een komende editie de jeugd enandere TVO 
afdelingen erbij te betrekken met een eigen toernooi. We zullen mogelijke 
ontwikkelingen afwachten. 
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Winnende teams waren; 
      Damespoule; 

1. Zandhappers (finale 2-2, na penalties 2-1 winst) 
2. Girls van Beckum City 

Prestatiepoule; 
1. Kroeziepie (finale 1-1, na penalties 1-0 winst) 
2. Dorpsgek en zijn vrienden 

Recreatiepoule; 
1. Lokeend (finale 6-0 winst) 
2. Veld 3 
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Maatschappelijke stage/vrijwilligersavond 
woensdag 17 september om 19.00 uur in het 
parochiehuis in Beckum.  
 

Omdat er in Beckum nog heel veel klusjes zijn waarbij we ook hulp kunnen 
gebruiken zoeken we enthousiaste maatschappelijke stagiaires maar ook 

vrijwilligers, jong en oud,  voor eenmalige klusjes.  Daarom dit jaar niet 
alleen stage maar ook vrijwilligersmarkt.  
 

Geen verplichting , gewoon eenmalig de handen uit de mouwen steken.   

 Iedereen die een klusje wil doen is welkom en de jongeren kunnen hier nog 
steeds rond snuffelen voor een stageplek.  
 

Wat is er nou leuker dan:   
helpen bij TVO met leuke activiteiten, bij het springkussen staan bij het 
Blasiusfestival bij de kerstmarkt achter een kraampje, je oranje kleding van 

de voetbal weer aan en een handje helpen bij koningendag! 
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Van basisschool De Bleek 
 

Voor het schooljaar 2014 2015 zijn er enig veranderingen opkomst in de 
personele bezetting. 
In de vaste bezetting zijn gelukkig niet veel veranderingen. De groepen en 

de leerkrachten zullen heel herkenbaar zijn. De ouder(s)/verzorger(s) hebben 
de informatie 18 mei jl ontvangen. 
Zoals reeds bekend heeft locatieleider Dick Paalman enige tijd geleden 

aangegeven, dat de combinatie van 2 locaties niet optimaal was voor hem. 
Dat heeft hem doen besluiten om zijn functie bij De Bleek neer te leggen en 
zich volledig op de Esreinlocatie te richten. 

Op 20 mei heeft de "benoemingsadviescommissie" unaniem een goede 
locatieleider kunnen voordragen aan het bestuur van de Dr. 
Schaepmanstichting. Per 1 augustus a.s. zal Petra Kok benoemd worden als 

de nieuwe locatieleider van de Bleek.  
Zij is geen onbekende voor de collega's van De Bleek. Op dit moment is zij 

nog leerkracht van groep 5 bij de Esreinlocatie. 

Na de zomervakantie zal Willy Haverkate nog korte periode op school komen 
want hij neemt dan afscheid van De Bleek. Na een heel lange 

onderwijscarrière, voornamelijk bij De Bleek, gaat hij met pensioen. De 
vervanger wordt Saskia Hannenberg. Zij is een bekende bij De Bleek omdat 
zij enige jaren geleden hier nog bij de kleuters werkte. In de tussenliggende 

tijd heeft zij diverse groepen bij de Don Boscolocatie gedraaid. Toen er weer 
een plek vrij kwam heeft ze de kans aangegrepen om terug te keren op het 
oude nest. 

Vriendelijke Groet,  
                 Robert Wolters, Directeur Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid 
 
 
 

Hoogste agendapunt DorpsplanPlusBeckum-Oele 
 

Mogelijke locaties voor kleinschalige 
woningbouw Beckum vastgesteld 
 

In Beckum is vorige week de presentatie gehouden van de 
uitslagen van de enquête inzake behoefte aan kleinschalige 
woningbouw ter plaatse. Dit in het kader van het DorpsplanPlus 

voor Beckum en Oele. 
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Tevens presenteerde het Oversticht de resultaten van een onderzoek naar 
de meest geschikte locaties hiervoor. Eric Groothuis van de stuurgroep 
Beckum-Oele refereerde aan de grote responsopde enquête. Waarbij in het 

oog sprong dat 71 Beckumers en Oelenaren positief geïnteresseerd waren in 
woningbouw te Beckum. Kleinschalige woningbouw biedt dus kansen en 

moet op haalbaarheid worden onderzocht. Dat alles in het kader van 
leefbaarheid, kansen voor de jeugd en betaalbare huizen.  
 

Hoge grondprijs is grote barrière  
Vooral op kortere termijn, 2014-2019, werd door kandidaten aangegeven 
wel een huis te willen (laten) bouwen. Waarbij ook voor huurders 

mogelijkheden moeten worden gecreëerd. Belangrijk punt in deze materie 
is, dat bij het politieke forum onlangs in Beckum door alle politieke partijen 
van Hengelo de noodzaak van kleinschalige woningbouw in Beckum werd 

onderschreven. Daarbij werd ook duidelijk gesteld, dat de hoge grondprijs 
voor legio aspirant-bouwers een grote hindernis zal zijn. Op de toezegging 
van het streven naar lagere bouwgrondprijzen zullen die partijen moeten 

worden aangesproken. 
Mevrouw Ingrid van Herel van het Oversticht presenteerde de onderzochte 
locaties voor woningbouw. Daarbij werden ook opties tot herontwikkelen 

van leegstaande gebouwen, erven en inbreiding in beeld gebracht. Na een 
overlegronde in groepen konden de aanwezige Beckumers en Oelenaren hun 
voorkeur voor de meest geschikte opties aangeven.  

Daarbij werden ook huidige locaties als de voormalige buurtsuper, 
Proggiehoes, Oude molen bij Kamphuis en BeckumPalace/King’s Wok 
genoemd als mogelijke toekomstige woonappartementen. 
 

Duidelijke voorkeurvoor bouwlocatie 
Specifiek voor nieuwbouw kregen de plekken; weiland tussen achterkant 

huidige woningen aan de Past. Eppinkstraat en kerkhof langs de 
Wolfkaterweg, alsmede het weiland tussen Beckumerkerkweg en 

Haaksbergerstraat naast het tankstation verreweg de voorkeur van de 
aanwezigen. Alle voorstellen en voorkeuren worden nu verzameld door de 
werkgroep Kleinschalige Woningbouw en in een rapport aan de gemeente 

Hengelo aangeboden. Jan Ottink 
 
 

Bieb in Beckum 
 

Vorige maand, dinsdag 27 mei, heb ik dus een ochtend 

“meegedraaid” in de Bibliotheek in Hengelo. Het werd vooral 
meeluisteren en kijken. Om 9 uur stonden er al een aantal mensen 

die graag naar binnen wilden. Ik dus ook. 
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Irma Banis, coördinator legde me het een en ander uit over het grote geheel 
en stelde me aan diverse medewerkers voor met wie ik even mee mocht 

lopen. Ik heb me heel nieuwsgierig opgesteld en bij de inname van de 
boeken als eerste naar binnen gegaan. 

 
Hier lijkt alles geautomatiseerd, maar dat is echt niet zo. Kratten vol boeken, 
gestuurd door diverse vestigingen, met allemaal reserveringen werden op dat 

moment door een koerier binnengebracht. Die boeken worden allemaal 
handmatig gescand en verdeeld over de kasten van de filialen waar ze heen 
moeten. Een makkie dacht ik. Tot ik het verhaal van de medewerker hoorde. 

Een invaller dacht namelijk ook dat hij een makkelijk baantje zou krijgen. Na 
3 dagen liep hij al met een brace om zijn arm. 
 

’s Avonds worden alle ingeleverde boeken, meest door studenten, weer naar 
de betreffende afdelingen gebracht en in de kasten daar gezet. 
Op de 3 verdiepingen lopen medewerkers rond met lijsten in de hand waarop 

aangevraagde boeken staan. Die zoeken ze bij elkaar en zetten ze dan op de 
begane grond in de bakken voor de  reserveringen. Zij komen wel aan de 
10.000 passen per dag voor gezonde beweging. 

 
In Beckum worden op maandagmiddag maar 2 kratten gebracht en de 
boeken leggen we dan keurig op alfabet op de vensterbank. 

Bij de informatiebalie heb ik vrij lang meegeluisterd. Zat zelfs even op een 
stoel, waardoor ik als medewerkster werd aangesproken. Maar, ik had geen 

oranje hesje aan en kon het probleem mooi doorschuiven. Was maar goed 
ook, want ook de informatrices hadden  niet altijd een pasklaar antwoord 
paraat. 

Om 1 uur was ik weer thuis met een hoofd vol indrukken van een zeer 
interessant bedrijf. Wat is het hier in Beckum dan toch rustig. Té rustig 
vinden we toch wel. 

 
Het is al bijna vakantie en is er dan meer tijd om te lezen? Is het aanbod , 
vooral voor volwassenen dan. niet toereikend genoeg? We horen heel graag 

of er iets veranderd/verbeterd moet worden. 
O ja, tot 4 augustus is het mogelijk de boeken 6 weken te lenen. Daarna 
weer gewoon voor 3 weken. 
 

Voor iedereen die iets gaat ondernemen in de vakantie: veel plezier. 
 Marijke 
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MISVIERINGEN BECKUM   
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2014 
 

Za. 05 juli 19.30 uur;  Eucharistieviering/pastor Nowara 
Za. 12 juli 19.30 uur; Woco/pastor Ogink 

Za. 19 juli 19.30 uur;  Eucharistieviering/pastoor Oortman 
Za. 26 juli 19.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 

Za. 02 aug. 19.30 uur; Eucharistieviering/pastor Hoogland 
Za. 09 aug. 19.30 uur Eucharistieviering/pastor v. Breemen 
Za. 16 aug. 19.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 

Za. 23 aug. 19.30 uur; Eucharistieviering/pastor Geurts 
Za. 30 aug. 19.30 uur; Woco/pastor Saris 
 

Za. 06 sept. 19.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Za. 13 sept. 19.30 uur; Woco/pastorSaris 
Za. 20 sept. 19.30 uur Eucharistieviering/pastor v. Breemen 

Za. 27 sept. 19.30 uur; Woco/pastor Ogink 
 

Het rooster van de koren was medio juni nog niet bekend! 
 
 

Datumbank 

28 juni  TVO Tennis; Lustrumfeest in “Beckhand. Aanvang 19.00 uur 
12 juli  Zonnedag Zonnebloem in ’t Proggiehoes 

19 juli  Oud Papier 
30 juli t/m 4 aug. Muiterweek 2014 
16 aug.  Oud Papier  

13 sept. Volle Polle Motorcross & Jaag oen ie te pletter-estafette 
14 sept. Volle Polle Autorodeo & feestmiddag in de tent 
17 sept. Zonnebloem regio Zonnehof; Boottocht Jan Plezier 

20 sept. Oud Papier 
28 sept. Blasiusfestival 
  1 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem in ’t Wapen van Beckum 

24 okt.  Jeugdraad; Bandjes avond  
 

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

7 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie 
 
**************************************************************

Wijzigingen en/of aanvullingen svp. doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
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Programma volksfeesten Oele 
Vrijdag 29 augustus: feestavond  met playbackshow 

Disco black light 
 

Zaterdag 30 augustus: 10.15 uur kinderfeesten 
13.00 uur kindervoorstelling "Amerika" 

13.30 uur schijfschieten 
14.30 uur vogelschieten 

21.00 uur PPM band 
 

Zondag 31 augustus: 12.00 Carpulling 
Diverse attracties voor de kinderen  

12.00 Fietstocht:Deelname gratis, ongeveer 25 km 
13.00 Oldtimershow 

17.00 Poor John 

18.00 Fragment band 

Hele weekend Disco Black Light 
 

Even een berichtje van de Kinderfeesten: 
 

Het waren weer gezellige pinksterfeesten en uiteraard ook de kinderfeesten, 
volgens ons en de positieve reacties die we ontvangen hebben, weer goed 

geslaagd!De kinderen konden van alles doen nl. cupcakes versieren, haar en 
make up, foto shoot, nagels lakken, zeep kettingen maken, raket schieten, 
schminken enz. enz. Voor de peuters/ kleuters springkussens, buiten was er 

een  klimwand met abseilen, speedsoccer en water spelletjes waar iedereen 
gretig gebruik van maakte omdat het lekker warm was.  

Flip soepkip en zijn partner gingen nog met de kinderen dansen en zingen. 
Al met al een geslaagde middag en mede dankzij  de collectanten en de 
goede giften van iedereen is er een bedrag van ruim € 3000,= opgehaald, 

hiermee konden we deze kinderfeesten weer tot een enorm succes maken.  
Ook gaat er een bijdrage naar werkgroep jeugd, jeugdraad Beckum ( 
expeditie noaberson),sinterklaas intocht en kleinere activiteiten voor de 

kinderen in Beckum. 
 

Er zijn ook een paar collectanten geweest die gelijktijdig voor de A.E.D. hebben 
gecollecteerd.Ze hebben maar liefst € 243,= opgehaald. Harstikke bedankt hiervoor 
en waarschijnlijk gaan we dit volgend jaar weer doen en dan hopelijk met meerdere 
collectanten. 
Tevens ook alle vrijwilligers , HARSTIKKE BEDANKT !!! 
Je kunt foto’s zien op van de kinderfeesten op pinksterfeesten.nl en dan via een link 
op fb.me/3meBsjCgH . 

Groeten van de kinderfeest commissie 
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Persbericht  
 

Donderdag 7 augustus 2014 
fietstocht de Boer op Haaksbergen 
 
De organisatie van de Boer op heeft een 4-tal 
bedrijven bereid gevonden hun bedrijf open te 

stellen voor het publiek tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze keer gaat 

de tocht richting Hengevelde.  
Per deelnemer is een startbewijs á € 2.00, incl. route en koffiebon, 

verkrijgbaar op 7 augustus bij de startplek op de parkeerplaats bij 
Zwembad De Wilder (Scholtenhagenweg) tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis onder toezicht van een 

volwassene meefietsen. Het is verboden honden mee te nemen!  
 

Als eerste zijn we te gast bij de familie Karnebeek aan de Ellenbroekweg. 

Op dit bedrijf worden ruim 400 fokzeugen gehouden en 1000 
vleesvarkens, een deel van de geboren biggen wordt dus verkocht aan 

andere vleesvarkenhouders. Op deze locatie wordt koffie geschonken. 
 

De tweede locatie is loon- en grondverzetbedrijf Pelle aan de 

Haaksbergerstraat. Zij richten zich met name op agrarisch loonwerk en 
grondverzetwerkzaamheden. Denk hierbij aan grasvoederwinning, maïs- 
en graanteelt en grondbewerking. Ook bieden ze diverse 

landbouwmachines aan voor de verhuur. 
 

Dan gaat de tocht richting de familie Schonenborg. Dit melkveebedrijf, 

gelegen aan de Bretelerveldweg, met 130 melkkoeien en 90 stuks 
jongvee heeft de beschikking over 40 ha grasland en 16 ha maïsland. De 
koeien worden gemolken in een 2x12 Rapid Exit zij-aan-zij melkstal. Op 

deze locatie worden pannenkoeken geserveerd. 
 

Als laatste bent u te gast bij Capriole Ruitersportcentrum aan de 

Bartelerweg in Sint Isidorushoeve. Hier maakt u kennis met ruitersport in 
de breedste zin van het woord: paardenstalling, paardrijlessen, in- en 
verkoop van paarden, dressuur en fokkerij maar ook worden hier 

kinderfeestjes georganiseerd en kunnen groepen kamperen. Op dit 
laatste bedrijf in de route is er gelegenheid om nog wat na te praten 
onder het genot van een drankje. 

  

Namens de werkgroep ‘Fietstocht de Boer op Haaksbergen’, 
Paulien Temmink 
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In memoriam 
Een schok ging vrijdagmorgen 20 juni door Beckum. De bouwers van de 
TVO kleedkamers achter de kerk hadden net nog met hem gesproken. En 

ineens;een hartinfarct werd hem fataal en snelle reanimatie mocht niet meer 
baten. 

Op 68 jarige leeftijd is BertoKokhuis overleden. 
 

Naast zijn diensten in de kerk en werkzaamheden voor de parochie was 
Berto trouwe supporter van TVO voetbal. Eerder heeft hij zich als speler, 

daarna als jeugdleider, materiaalbeheerder en andere diensten ingezet voor 
de Beckumer voetbalvereniging. Onze gemeenschap verliest in BertoKokhuis 

een fijne, bescheiden persoonlijkheid en sociaal betrokken mens. We 

wensen de naaste familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Bestuur voetbalafdeling TVO Beckum 
 

 
 
 

PETJE OP-PETJE AF VARIATIE;  
NIETS ZEGGEN SCOORT ALTIJD… 
De ma.morgen accommodatiewerkgroep van TVO plus de schoonmaak-
dames waren 16 juni weer present met partners in het Geertman. De 
stemming en het weer waren goed, de fietsbanden strak opgepompt. Na de 

fietstocht over bekende en minder bekende paden, oa. langs ‘de Grolsch’ 
werd ijs gegeten bij Fleur de Sel. Terug in de sportzaal hadden Johan en 
Minie, Eric en Christel nog een scherpe quiz bedacht, waarbij de heren ruime 

tijdwinst boekten (alhoewel). Bij petje op petje-af variatie was Evert de 
onverstoorbare winnaar; niets zeggen scoort altijd… 
Kortom, veel ouwehoeren en lekker buffet tenslotte; mooie traditie! 

 
 

Uitstapje van K.V.O.(wordt Vrouw Actief!) 
 
Woensdag 18 juni was het zo ver de 2 jaarlijkse busreis van de K.V.O. stond 

op het programma. Om half negen vertrokken we met 48 dames (met de bus 
van ter Doest) vanaf het kerkplein naar Utrecht, daaraan gekomen brachten 
we een bezoek aan het spoorwegmuseum.Waar we eerst koffie met 

appelgebak kregen en daarna een interessante rondleiding, vanaf het 
museum gingen we lopend naar de gracht waar we een rondvaart hebben 

gemaakt. Op de boot kregen we een heerlijke lunch. 
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Als wij vrouwen in de grote stad zijn moet er natuurlijk ook gewinkeld 
worden. Om 16.15uur gingen we voorzien van oranje versieringen terug naar 
Beckum waar we onder het genot van de wedstrijd Australië - Nederland een 

heerlijk diner  bij Boenders hebben gehad. 
Al met al het was een mooie gezellige dag, bestuur hartelijk dan hiervoor. 

 
                                          Diny Lansink namens de leden van de K.V.O.   
    

 
 
 

DEZE MAAND in één volzin… 
 

Bij alle beschouwingen over het WK voetbal door de miljoenen betweters 

scoort ons Oranjeteam nog steeds maar een mager zesje, want het spel 
berust allemaal teveel op toeval, geluk en anderhalf wereldtoppers (!), wat 
niet wegneemt, dat in Irak nu een grote terreurgroep, ISIS, de ellende in 

het toch al geteisterde Midden-Oosten doet toenemen en in Beckum… is nu 
duidelijk voorkeur voor een woningbouwlocatie uitgesproken en nu maar 

hopen dat de snelst mogelijke route tot realisering van die woningbouw 
gevolgd wordt zonder teveel mitsen en maren vanuit de gemeentelijke en 
mogelijk andere kantoren, want die bittere smaak (kleedkamerervaring) is 

nog niet geheel weggespoeld, maar vooreerst wordt iedereen een 
prettige zomerperiode toegewenst… 
 

 

Tenslotte nog een toegift met  
Pinksterfeest akkefietjes 

 Parkeerdiensten draaien bij de Pinksterfeesten; het was geen pretje 

bij die tropische hitte en ‘smog’ in de avond. Waar de muggen en 
ander steekspul als een deken over het terrein bivakkeerden. Ronnie 
M. weet er alles van; wat e smeardear’s, ie mon’n joch wa ne extra 

cape umhem’ as bescherming…’. 
 

 In het Proggiehoes waren de Levenslustenaren weer goed in vorm. 

Wat heet, de seniorenmiddag bood veel afwisselend vermaak. Hei’jt al 
heurt pakte veel ludieke Beckumer voorvallen ‘bij de lurven’. Truus tA, 
de Beukenhof waslijn, Nico S, Harry en Ingrid vB, Ine O, Hennie A. en 

een aantal anderen werden treffend en komisch neergezet. 
 

 Bijna paniek bij het korte noodweer 2e Pinksterdag; partytent snel 

afbreken, grote parachute bij buitenpodium naar beneden halen, 
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duizenden toeschouwers bij As’n gek in’ drek naar de tent sturen. 
Behoudens zware windstoten, onweer en regen liep het gelukkig 
goed. Maar drek was er nu letterlijk overal, ook rondom het parcours. 

Echter, na een uur het feest onverdroten voort bij zo’n 30 graden 
hitte….  

 

 Ondertussen waren de fietsers – ook overvallen door het noodweer – 
binnengekomen. Bij Rust.nl in Stepelo konden ze schuilen in het 

opgeknapte voormalige kippenhok of op de vroegere delle. Velen 
waren nat; een beetje of tot op het bot. Maar allen hielden de moed 
er in! 
 

 Woensdags na Pinksteren op en bij het feestterrein; veel plastic 

bekertjes, veel drek rondom, een tiental fietsen waren achtergebleven 
een vrachtwagen haalde zijn materiaal op, de tenten waren 
opgeruimd en enkele wagens resteerden op het terrein… 

 
 
 

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 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 

 

 
 


