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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 2e halfjaar 2015; 

24 jun. – 23 sept. – 28 okt. – 25 nov. – 23 dec.   
Inleveren  kopij  uiterlijk  een  week  vóór  de  uitgave! 

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

 
 

37……………………………………6 
 

Het was afgelopen zondag op de kunstmarkten, fairs, rommelmarkten, 
braderieën, proeverijen en familiedagen geen best weer in de regio. 
Wat heet; de buien plensden met regelmaat om het halve uur naar beneden 

op de langste dag vh. jaar. De zomer is begonnen…! 
Maar ook; deze juni BBB doet weer in 32 pagina’s nieuws verslag van 
diverse culturele, sociale, sportieve gebeurtenissen in ons dorp naast de 

rubriek; Hoe gaat het nu met...., vaste columns en stukje historische humor 

uit 1991.   … L e e s  h e t  e n  u  b e n t  o p  d e  h o o g t e … 

 

Laatste Week Nieuws 
 

PERSOONLIJK 
Dankbetuiging 
Voor de twee fijne jaren die ik bij TVO mocht werken wil ik de 

spelersselectie, technische staf, het bestuur en ook alle trouwe supporters 
hartelijk danken. Het was me een genoegen! 

Leo ter Haar 
 

LEZERSBIJDRAGE 
De vrijwillige lezersbijdrage BBB 2015 is vanaf het aprilnummer opgestart. 
Voor diegene die dit wellicht vergeten zijn…. Kunnen we op uw waardering 
rekenen? Dank! 
 

GROOT RESPECT 
Een aantal weken geleden werden we onaangenaam getroffen door het 

bericht dat Minie Koppelman ernstig ziek was geworden. Minie is al sinds 
jaar en dag trouwe medewerker van de afwerkploeg van BBB en zorgt 
tevens voor de koffie. We wensen haar beterschap en haar gezin sterkte toe 

in deze moeilijke tijd. Dezelfde gedachten gaan namens de hele TVO familie 
zeker ook uit naar Fons en Coby Pot. Ondanks de moeilijke en vooral 
onzekere fase in de ontwikkeling van het ziekteproces blijven ze vol goed 

moed. En zo veel mogelijk betrokken bij TVO kantinezaken. Groot respect !  
 

Sv TVO enredactie Beckum Beter Bekeken 
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Wat  U  leest  in  deze  juni  BBB 2015 
 

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

 Gezellige Pinksterfeestengeeft de burger moed 
 Blasiusfestival weer in 2016! 
 Alles over teamprestaties TVO volley en handbal 
 Barbecue BBB medewerkers 23 augustus 
 Zijlijn onbegrijpelijk 
 Zaalvoetbalteam TVO2 toch kampioen! 
 Fietstocht de Boer op in Haaksbergen 

 TVO-Breukersbeachsoccer-toernooi zonnig evenement 
 Volksfeesten Oele 28-30 augustus 
 Vaders en moeders tegen kroost seizoenafsluiting 
 Zo zien ik ’t historie FC Twente sterren 

 Muiterweek Beckum29 juli – 3 augustus 

 BBBtjewoning te koop 
 Bieb in Beckum actuele nieuwtjes 

 Luk akkefietjes dialect fantasieën 

 Basisschool de Bleek een overzicht 
 Hoe gaat het nu met…. Annie Ottink 

 Tijdloze humor uit het BBB archief 
 Zonnebloemen verkoop erve Kamphuis 
 TVO 1 voetbal gaat voor de grote revanche 
 Kantinebeheerder TVO wie wil dit oppakken? 

 Misvieringen parochie Beckum  juli 2015 
 Datumbank dorpsagenda 
 Kunst Natuurlijk op het Kluenven 
 Deze maand… in een volzin 
 Middenblad; Dorpsplan actueel 

 
 

Dorpsplan Beckum-Oele is gestart injanuari 2013. Na vier jaar zal in januari 2017 de 
Dorpsplan periode beëindigd worden conform de afspraken. Er is al veel bereikt en 
veel agendapunten staan in de steigers. Belangrijk is nu dat de stuurgroep Beckum-

Oele, Dorpsraad Beckum en Werkgroep Oele ‘over de horizon kijken’. 
Tijdig bezinnen wat nog te doen staat na januari 2017 en wat komen als nieuwe 

actiepunten op ons bordje? Al deze zaken zijn afgelopen maandag doorgesproken 
met eerst-betrokkenen in de OelerSchole. 
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Gezellige pinksterfeesten geeft  

de burger moed 

Er was de laatste jaren een nogal oplopend doembeeld geschetst 
omtrent de situaties bij dorpsfeesten in de regio. Het raakte uit de 

gratie, (te)veel concurrentie, bekende bands te duur, overdaad aan 
alle soorten vermaak voor de jeugd het hele jaar door. 

 

Maar ook; meer regelgeving ihkv. algemene veiligheid, algeheel rookverbod 
en beneden 16 geen alcohol. Ook Beckum deelde in die malaise en de 
sombere tendens kreeg dan zijn weerslag op de bereidheid van vrijwilligers 

om diensten te draaien. ‘Want het brengt bijna niets meer op voor mijn 
vereniging’. Voeg daarbij het  gegeven, dat een traditioneel, degelijk 
lunapark - dat onontbeerlijk bij een volksfeest hoort – tegenwoordig ook 

steeds moeilijker te krijgen is. En dat zeker voor de relatief kleinere kermis, 
zoals dus bij de jaarlijkse feesten in Beckum.  

 

I  En inderdaad, ‘dan hadden wij het in de jaren ’70 tot pakweg ’90 
gemakkelijker’, zal een vroegere Zomerfeestbestuurder beamen. Het was te 

overzien qua verregaande regels, roken/drinken was niet beperkt opgelegd, 
de jeugd had niet zo’n brede feestkeuze elders, verlichting- en 
geluidsapparatuur was minder geavanceerd (dus veel goedkoper) en het 

muziekbudget was relatief  beter op te brengen. Alhoewel… Golden Earring 
kostte (begin 90-er jaren?) de somma van 26.000 gulden, voor één lange set 
van 1 ½ uur! Terwijl ze eisten dat bij de opbouw vanaf 15 uur ’s middags ¾ 

van de hele tent publiekvrij moest blijven… 
Wat dat lunapark betreft, ging de organisatie jarenlang met Willy Seggers 
rond de tafel. Er werd afgesproken, welke molens, attracties, goktentjes, 

snackkramen etc. naar de feesten in Beckum gingen komen. Er viel nog wat 
te eisen… En voor dat complete pakket werd ook nog eens - in die 
hoogtijdagen- per jaar enkele duizenden guldens betaalt door Seggers! 

 
NA DEZE OVERPEINZINGEN OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG 
Er was bij veel mensen het gevoel, dat bij de Pinksterfeesten in Beckum dit 

jaar ‘de zon weer scheen’. Niet alleen letterlijk – gelukkig maar – maar ook 
figuurlijk. Enkele aanpassingen in het programma, ook in aanvangstijden en 

locatie, pakten goed uit. Bezoekers waardeerden dit zichtbaar en de 
Zomerfeestbestuurders én talloze vrijwilligers ‘hadden er schik in’. En die 
positieve sfeer heerste veelal het hele weekend, dat proefde je. 

Te beginnen bij de seniorenmiddag (zoals reeds in de vorige BBB was 
gememoreerd). 
Een tientje entree bleek geen bezwaar, er was begrip en de volle zaal 

genoot. Frans Rouwenhorst werd vanwege zijn jarenlange inzet als EHBOer 
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bij de diverse feest-aktiviteiten nog bedankt en kreeg onder applaus een 
attentie van feestvoorzitter Ben ter Avest. De Beckumer feestavond kende 
een prima verloop, de iets kleinere doch sfeervolle tent zat goed vol. Het 

teruggrijpen naar de geinplayback- en Idool’n formule was een goede. Niet 
teveel verplicht gedoe - gewoon genieten van plaatselijke humor op het 

podium – binnen 1 ½ a 2 uur de show afronden. En een verrassende slotact 
van Hugo deed het ook goed… Een forrmule die naar meer smaakt!  
 

KINDERFEESTEN VOLTREFFER 
De kinderfeesten waren verspreid over verschillende locaties; in- en buiten 
de tent en onder de gek-in-drek-tribunes door met de bijzonder geslaagde 

colorrun. met mooie afwisselende onderdelen als klimrek, tekeningen 
maken, schminken en buiten ‘rollen in ballonnen’. daarnaast natuurlijk de 
gebruikelijke bonnen voor drinken, draaien en traktaties. Geweldig geslaagd 

volgens iedereen; de kinderfeestcommissie kreeg een tien met een griffel! 
Daarnaast het vogelschieten, het was even wennen met de nieuwe plek; 
half binnen/half buiten de tent en na de openingsschoten door de oude 

koning-koningin en burgemeestersechtpaar Welberg zat het ritme er 
aanvankelijk nog niet in. maar alles went en het schiettempo werd door 
herhaalde oproepen vd deelnemers opgevoerd. De jeugdvogel was nogal 

taai, maar Gijs Bolks kreeg ‘m naar beneden bij het 383e schot. 
 
Pech voor Geit van Otten, de koetsier die bij de opkomst vh koningspaar op 

het terrein zijn paard zag steigeren. Geit raakte licht gewond bij een val,  
maar kwam er met enkele fikse blauwe plekken nog redelijk af. 
Zondag in het teken van de Exp. Noaberson spelen op Wipe Out toestellen. 

Imposante, grote gevaarten en hindernisbanen en veel water. De talrijke 
deelnemers gingen in ploegen vol elan de strijd aan; jong en oud(eren). 

Om op het feestterrein te komen moest nu ’s middags door iedereen va. 12 
jaar 3 euro entree worden betaald. Even vreemde blikken bij sommigen, 
maar er viel nauwelijks een wanklank te horen. er was simpelweg begrip dat 

tijden veranderd zijn… Noaberrock op hrt buitenpodium, lekkere kost voor 
de liefhebbers. Vele honderden toeschouwers genoten vd live bands met 
aanstekelijke muziek. CrystalDream maakte ’s avonds het programma vol. 
 

TOPDRUKTE BIJ GEK IN’ DREK 
Pinkstermaandag was gereserveerd voor As’n Gek in’Drek.Dit drekspektakel 

bood de bekende spuitende moddertaferelen met indrukwekkende bolides. 
Vanwege het bekende truckdrama waren de veiligheidsvoorzieningen terecht 
uitgebreid. Als extra attractie was en een heuse synchroon ‘zwem’wedstrijd 

in de drek. Zeven moedige mannen zorgden voor veel hilariteit diep in de 
modder…. De tribunes zaten vol met wel 3000 toeschouwers. Ook de 
fietstocht kende veel deelnemers met een tocht die via Twekkelo naar de 
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Grolsch Veste voerde. Nadien speelde Whotnix op het buitenpodium en werd 
tegen 18 uur afgewisseld door de schlagerband WirsindSpitze. Die naam 
hebben ze nu ook weer meer dan waar gemaakt voor meer dan 1000 

liefhebbers, die al feestend uit hun dak gingen. 
 

Uitslagen Exp.Noaberson 

Jeugdklasse         Volwassen klasse 

DWK WIpe-In 

FC Korhoen Maflanders 

Problemen? paar nemen Gratis shotjes Jessy! 

 
  

  Uitslagen Gek in’drek 
Auto klasse 1e Ramon  Volkerink  2e JordiBolks 

3e Rene Altena  
 

Special Klasse  1e Andre Knoppers 2e Johan Meijerink Arne Euverman   

                         3e Bertus Tromp 
 

4x4 Klasse 1e Jeffrey Klinkien 2e Wim Hamhuis 

3e Jan Euverman. 
 

  Gekste in drek  Tijmen Spit 

 
 

FOTOCOLLAGE PINKSTERFEESTEN BECKUM 
 

dikke pret in de ouderwetse 
Veel enthousiaste deelname bij de colorrun          draaimolen… 
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Geit van Otten komt feestterrein op, 
vlak voordat het paard begon te 
steigeren 

 
 

Deze jongedame heft trots het geweer 

bij het vogelschieten 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het concert vd. knotsgekke Joekels bracht deze (bekende) Beckumer 
damescompleet in hogere sferen!! 
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Zwemmen in de drek… gekker kan het niet!  

 
 

 
WirsindSpitze weer voltreffer als feestafsluiting (foto’s Facebook) 
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 BLASIUSFESTIVAL…. In 2016! 
  

Dit jaar is er geen Blasiusfestival in Beckum maar volgend jaar gaan we er 
weer een mooi festival organiseren.(750 jaar Bckum!). 
De eerste aanmeldingen zijn al weer binnen, er komen weer verrassende 

optredens en leuke kraampjes voor jong en oud. 
Maar in Haaksbergen is er op zondag 28 juni aanstaande wel een chanty 
festival in de tuin en op het terras bij Het Hagen. Een heel mooie locatie 

waar het koor CLIPPERS CREW (martin) ook aan deelneemt met 10 andere 
koren uit binnen en buitenland. 
 

We hebben weer een aantal nieuwe liederen ingestudeerd  die we ook laten 
horen  bij het festival zoals;- Home van Dotan in 2014 een grote hit geweest, 

4 stemmig klinkt nog mooier als van Dotan. - vrij als de wind van Ancora. 
Dus zeker moeite waard en helemaal gratis. 
En het mag in Haaksbergen ook wel weer een gezellig en druk worden met 

dit festival na alle negatieve berichten van laatste tijd over de monstertruck. 
Het zijn toch ook nog noabers van ons dus kom met z"n allen. 
voor meer informatie kijk op www.clipperscrew.nl 

                                                                                   Martin Veldhuis 

 

http://www.clipperscrew.nl/
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De prestaties afgelopen seizoen van  
alle TVO volleyteams 
 

Dames recreanten:  Onder leiding van trainster Lotte Grashof geëindigd op 

een mooie 6e plek. Dit fanatieke en gezellige team kan versterking 
gebruiken. De dames trainen elke maandag avond van 20.00 tot 
21.15; kom gerust eens meetrainen!  
 

Heren recreanten :  Ditenthousiaste team is geëindigd op de eerste plek 
van onderen.  

Dames 1:Hebben een goed seizoen gespeeld. Tot het einde werd er 
gestreden voor de 2e plek, die recht geeft op promotie wedstrijden. Helaas is 
dit net niet gelukt, maar ze mogen dik tevreden zijn met de 3e plek. Na een 

seizoen zonder trainer (maar met coach Robert de Vos) is dit toch een mooi 
resultaat!  
Dames 2:Na vorig jaar te zijn gepromoveerd naar de 3e klasse, zijn ze dit 

seizoen geëindigd  op een 8e plek in de competitie, onder leiding van Coach 
Anouk ten Barge. 

B jeugd: traint sinds dit seizoen samen met de C jeugd van UnissonBoekelo 
op de woensdag avond in Beckum. Dit heeft een positieve uitwerking op 
beide teams. De eerste helft van de competitie kwamen ze nog uit in de C 

jeugd (waarin ze kampioen werden), inmiddels is dit de B competitie, waarin 
ze een mooie 4e plek hebben behaald, klasse! 
TVO Niveau 2-1:Afgelopen zaterdag (begin mei) waren de toeterende 

auto’s hoorbaar in Beckum: dit team is kampioen geworden, goed gedaan! 
TVO Niveau 2-2: Na een aantal spannende wedstrijden is dit team op de 5e 
plek in de competitie geëindigd.  

TVO Niveau 4: Ook in deze competitie waren de teams aan elkaar 
gewaagd, veel spannende wedstrijden, die voor TVO resulteerden in een 2e 
plek na de laatste speeldag. 

 TVO Niveau 6:Na een heel spannende laatste wedstrijd, die helaas werd 
verloren, is dit team op een mooie 2e plek in de competitie geëindigd. Top 
gedaan!  
 

** OPROEP** momenteel is er (nog steeds) geen trainer voor 

Dames 1 en 2. Ben je  of ken je iemand die deze teams op de 
woensdagavond zou willen trainen? Neem dan contact op met 
Laura_bunte@hotmail.com 

        Laura Bunte 
 

 

mailto:Laura_bunte@hotmail.com
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TVO Handbal break-out juni 2015  
Stukje van de bestuurstafel  

Het seizoen 2014-2015 zit er weer bijna op. Dames 1 op dit moment nog 
spelend in de Bartels Competitie, een combiteam van dames 2 en 3 speelt 
voor de zomerbeker en de jeugd kan haar energie nog even kwijt gedurende 

de veldcompetitie. Het is al met al een mooi jaar geweest voor TVO. Maar 
liefst drie teams sleepten het kampioenschap binnen. Een topprestatie 
waarmee we de dames nogmaals van harte willen feliciteren. Helaas 

beleefden niet alle teams een even leuk seizoen. De dames van het 2e 
promoveerden, ondanks hun eindstand in de middenmoot van de 2e klasse, 
‘gratis’ naar de 1e Klasse vanwege een gebrek aan voldoende teams in die 

klasse. Niet om gevraagd, wel gekregen en de dames moesten het er maar 
mee doen, volgens het NHV. Het werd een pittig seizoen, met meer (forse) 
nederlagen dan overwinningen, maar toch verdienen de dames een dik 

compliment, want de koppies bleven omhoog en de sfeer bleef goed. 
Respect!  

Tot slot willen we jullie, maar ook alle ouders en iedereen die dit seizoen op 
zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan TVO, van harte 
bedanken voor de inzet. Er moet voor- en achter de schermen zoveel 

gebeuren om de boel draaiende te houden en we zijn ontzettend blij dat we 
daarbij op jullie kunnen rekenen! We wensen iedereen een fijne zomer toe 
en tot volgend seizoen.  

Afscheid Gerard Hilbrink en introductie nieuwe trainer  
Dames 1 nam afscheid van trainer Gerard Hilbrink. Vanaf komend seizoen is 
Bart van Rossum hoofdtrainer. In de volgende break-out (aanvang nieuwe 

seizoen) zullen wij nader op zijn functie als trainer ingaan. Wij wensen hem 
via deze weg veel succes en plezier bij TVO. 

 
Handbaltraining basisschool Boekelo/Usselo 
De afgelopen jaren merkt TVO Handbal een terugloop van het aantal leden.  

Geraldine Abbink heeft het afgelopen jaar contact gezocht met de 
basisscholen in Boekelo. Danielle Kamp en Ellen Wegereef gaan binnenkort 
een handbaltraining verzorgen op OBS het dorp in Boekelo en Usselo. Op 

deze manier probeert TVO nieuwe spelers te werven. Afgelopen jaar hebben 
Susan Annink en Marleen Wijlens al een training verzorgd op de 
Marchellinusschool in Boekelo met als resultaat 1 nieuw lid!!! 

 
Vrijwilligersfeest TVO  
Op 25 april heeft het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaatsgevonden. Dit jaar 

georganiseerd door de afdeling Handbal. Iris Eijsink, Lindsey Mulder, 
ElinNales, Susan Annink en Geraldine Abbink hebben zich bezig gehouden 
met de organisatie. Het was een gezellige avond met ruim 60 vrijwilligers in 
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diverse leeftijdscategorieën. Het avondprogramma werd gevuld met een spel 
in de vorm van triviant, waarbij ook TVO – gerelateerde vragen aan de orde 
kwamen. Kortom een geslaagde avond!  

Beckum 750 jaar  
Beckum bestaat dit jaar 750 jaar. Vanuit de dorpsraad is bepaald dat iedere 

afdeling van TVO iets dient te organiseren in het kader van dit 750 jarig 
bestaan. Het thema is: ‘Handbal in een oud jasje’. Heb jij leuke ideeën? Laat 
het ons weten en stuur een mailtje naar geral-dineabbink14@hotmail.com.  

Eieractie  
Dit jaar is de opbrengst van 
de eieractie 945 euro! Daar 

zijn wij als TVO handbal heel 
erg blij mee!!Frans en Sylvia 
Goselink bedankt voor de 

eieren en de organisatie en 
de dames/meisjes van de 
jeugd die de eieren hebben 

verkocht. hartstikke bedankt 
voor jullie hulp!!  
Geraldine Abbink 

 
 

 

 
Door een 9-3 overwinning op naaste concurrent TVO zaal 3 is het TVO zaal2 alsnog 

gelukt om het felbegeerde kampioenschap binnen te slepen! Proficat! 
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uitnodiging jaarlijkse barbecue voor  
de vrijwilligers van BBB 
 

23 augustus 2015.  Aanvang 15.00 uur in ‘t Geertman. 
Omdat we graag willen weten op hoeveel personen we moeten rekenen graag 
opgave voor 16 augustus middels een telefoontje of mail naar Ria Jannink (3676430) 

of r.jannink1@kpnplanet.nl of Egbert Pasman (3676374) of e.pasman1@kpnplanet.nl 
 

 
ZIJLIJN 
Onbegrijpelijk 
 

Dat is het wat me, ons is overkomen. Onze jongste zoon is overleden, een 
hartstilstand. Hij zou in oktober 50 jaar zijn geworden. 

We kennen hem 43 jaar want hij was 7 jaar toen hij als pleegzoon in ons gezin werd 
geplaatst. Die hele geschiedenis spookt door je hoofd. Van de aspirant-pleeggezinnen 
kozen er 7voor een meisje en 3 voor een jongen. Het maakte ons niets uit, we 

hadden beide al. Toen we met Bert kennis maakten in Doorn was Bert erg 
terughoudend naar ons toe. Hij had een vakantie-gezin gehad en was daar niet meer 
welkom omdat er een eigen baby was geboren. Bert's eerste vraag aan ons was 

,waarom nemen jullie geen baby?Johan antwoordde, die hebben we al gehad. 
 
Na een kennismakingsperiode van een half jaar werd Bert bij ons geplaatst. Van het 

verlegen jongetje van toen was weinig meer over. Hij ontpopte zich als een heel vrij 
westers jongetje die zich in het kindertehuis staande had moeten houden. Nou, dat 
deed hij aan de Otto-weg ook! Hij was druk, maakte makkelijk contact en bezigde 

een schuttingtaal op straat die de buurvrouw in haar keuken deed verschieten van 
kleur!Na drie-vier maanden was dat over en begon hij te beseffen dat je niet hoefde 
te grijpen naar het grootste ei of het grootste stuk taart, er was genoeg voor 

iedereen.Bert heeft een normale schooltijd gehad met als grootste hobby, voetbal. 
Alleen had Bert twee vaders! Onze pappa en mijn eigen vader. De juf op school vroeg 
eens wie is nou wie?  
Bert is opgegroeid als jongste zoon in ons gezin. Na zijn militaire dienstplicht is hij bij 

Vredestein in Enschede gaan werken en had het daar goed naar zijn zin. Jammer 
genoeg kreeg hij erge rug en been klachten in de loop der jaren en is daar ook aan 
geopereerd. Hij bleef zelf positief en bleef werken als het maar even kon . De 

klachten kwamen terug en daar kwam ook nog eens de druk op de borst bij. Hij had 
al een afspraak met de cardioloog gemaakt maar hij heeft hem niet bereikt. 
 

Toen Johan ,nu anderhalf jaar geleden ,op zijn sterfbed afscheid nam van Bert, zei hij 
heel trots te zijn op Bert en dat hij het heel goed had gedaan. Bert glunderde! 
Nou Bert ,wij zijn allemaal heel trots op je. Bedankt dat je onze jongste zoon was. 

Het was alleen veel te kort. 
Rie Menkehorst 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:e.pasman1@kpnplanet.nl
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Fietstocht de Boer op 
Haaksbergen 
 

Op donderdag 6 augustus 2015 stellen 4 
bedrijven hun bedrijf open voor het publiek 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze keer gaat de 

tocht richting het Rutbeek.  
 

Per deelnemer is een startbewijs á € 2.00, incl. route en koffiebon, te 

koop op 6 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 Ter Huurne (Buursink). Op dit 
melkveebedrijf worden 70 melkkoeien en bijbehorend jongvee gehouden. 

De ligboxenstal is onlangs uitgebreid en er wordt nu gemolken met 2 
robots. Ook de oude vakwerkschuur die vroeger dienst deed als 
schaapskooi is zeker het bekijken waard. Op deze locatie wordt koffie 

geschonken. 
 

De tweede locatie is ‘’t Kippenboertje’ van de familie Boon. Naast 80.000 

vleeskuikens, een camping, catering en een winkel met o.a. producten 
van eigen bedrijf, staan ze ook nog op markten. Dan gaat de tocht 
richting Stal ‘Erve van Benthem’. Dit jonge bedrijf bestaat uit een 

manege met binnen- en buitenbak en 27 paardenstallen. Op deze locatie 
worden pannenkoeken geserveerd. 
Het laatste bedrijf in de route is handelskwekerij Oude Tanke. Deze 

groothandel in plantmateriaal heeft een eigen kwekerij van ongeveer 6 
ha. Neem een kijkje in de schuur en op het terrein waar een grote 

verscheidenheid aan plantmateriaal is te zien. Hier 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 

 

 
 

BECKUM BESTAAT 750 
JAAR IN 2016 !!! 
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 Volksfeesten Oele 2015 
 

Programma Volksfeesten Oele 2015: 

-Vrijdag 28 augustus:feestavond GEINPLAYBACKSHOW + Disco Blacklight 
-Zaterdag 29 augustus: 10.15 kinderfeesten; thema Disney , rond 13.00 

kindervoorstelling; 13.30 schijfschieten; 14.30 vogelschieten; 21.00 uur de 
band: PERFECT SHOWBAND.,de avond wordt omringd door Blacklight 
-Zondag 30 augustus: vanaf 12.00 uur diverse attracties voor de kinderen. 

12.00 uur fietstocht (geef je op via onze website www.volksfeesten-oele.nl), 
deelname gratis, ongeveer 25 km.; Oldtimers(trekkers):  

Om 10.00 uur maken deze prachtige oldtimers een rit door de omgeving en 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur komen ze terug en zijn ze te bezichtigen op 
ons feestterrein; 13.00: Volleybaltoernooi; 14.00 uur Mini-marathon mennen;  

Rond 18.00 uur band: MELROSE….zij maken er zondagavond, tot in de kleine 
uurtjes nog een spetterende feestavond van. Het hele weekend wordt omlijst 
door Disco Blacklight. 
 

 

TVO- Breukersbeachsoccertoernooi 2015 

wederom een zonnig succes 
 

Rond de 30 teams deden zaterdag 6 juni mee aan de derde editie van het 
TVO- Breukersbeachsoccertoernooi op het gezellig aangeklede sportcomplex 
van TVO. In drie poules werd er gestreden om de felbegeerde titel en dit jaar 

ging de wisselbeker naar FC Hengevelde, met Mike te Wierik(Heracles 
Almelo) en Tom Brummelhuis(HSC’21) als coaches wonnen zij de prestatie 
poule. Loen’s Angels ging aan de haal met de beker in de recreatie poule en 

FC Stepelo won bij de dames. Na het toernooi werd in de tent door vele 
mannen de champions league finale gekeken terwijl de dames onder de 
parachutetent dansten op de muziek van Binky& Pegel en Nicky Vannettie. In 

de rust werden de mannen van TVO 2 zaal gehuldigd door aanvoerder van 
TVO 3 zaal Dennis ten Barge. Na de finale die gewonnen werd door 
Barcelona bleef het nog lang gezellig met enkele fantastische optredens van 

onder meer Dennis Freriksen, Lieke en Cyriel. 
 

Een woord van dank gaat uit naar onze hoofdsponsors: Breukers Grondverzet die 

zorgde voor de 120 kuub zand en Boenders Catering, Roy Harink, Bouwbedrijf 
Verberne, Aannemersbedrijf Mulder en ICS computers voor het beschikbaar stellen 
van materialen. Ook al onze balsponsoren willen we bedanken en natuurlijke alle 

vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag succesvol te maken. Zonder de hulp bij 
opbouw, afbouw en alle taken op de dag zelf van de fanatieke vrijwilligers kan zo’n 
mooi evenement niet bestaan waarvoor dank!  

http://www.volksfeesten-oele.nl/
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Grote vreugde bij deze 
meiden na een doelpunt! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
             De winnende ploeg van ‘FC Hengevelde’ wordt gefeliciteerd 

 

Namens de organisatie, Gijs te Lintelo, Iris Eijsink, Nick Laarhuis, Ivo Harink, 
Aaron van Laar en Danny Ottink 
 

 
 

De vaders en moeders tegen de kroost 
Mooie traditie; vaders en moeders voetballen tegen de TVO A. B, C en D 
jeugdelftallen en zo ook op 13 juni jl. Als seizoenafsluiting eerst een instuif 
voor (mogelijke) nieuwe pupillen. Vervolgens alle E en F teams, die spelen 

tegen de moeders. Met wisselend succes, maar de moeders moeten het 
vaak afleggen tegen de overenthousiaste pupillen. Die toch rapper zijn dan 
de moeders dachten. Mooie taferelen met fraaie acties. mislukte schoten, 

misverstanden en gejuich bij doelpunten. Nadien een gezellige nababbel met 
alle spelertjes (met veel patat!), ouders en opa’s-oma’s. De kantine- meisjes 
hadden het er maar druk mee! 
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Zo zien ik ‘t… 
Ach ja, daaro zate we op te wachte. het beste elftal uit de historie van us FC 

Twente. daar kenne we as zelfbenoemde kenners uiteraard e meningkie 
over hebbe. ik zag die name in de krant. de 50 meest benoemde spelers, 
maar ik miste er een paar. natuurlijk, nostalgie mot zegeviere, niewaar? ik 

zag HelmuthRahn met dat kanonschot nie, ik zag de mysterieuze Hongaar 
Antal Nagynie (uitspreke as Notsch), die mysterieuze Duitse doelman 
Volkmar Gross nie, ik zag de gepolijste dribbelaar DieterSchwemmlenie (had 

ook e dijk van e mooi vriendinnetje), ik zag ook die – nogal luie – maar 
fluwelen technicus Jan Sörensennie 
En wat te denke van die bonkige, maar vaak geblesseerde Engelsman Billy 

Ascroft? En Evert Bleuming, de hardloper as e kip zonder kop, het 
kammetje, ook nie gezien in die lijst… Ach, la ook maar zitte… 

 
FCTwente heb ’t verrekte moeiluk in dit jubileumjaar. Alle soortelijkevalle uit 
de kast en ze hebbe geen cent te makke lijkt ‘t. De beleidsvoerders motte 

gigantische gate dichte, het financiële fiasco is e nachtmerrie. ’t Lijkt wel 
Griekenland… Ach nee nee, dan heel anders, ja toch of nie dan? 

                 Flip Sijsjeslijmer Wollufkaterweg 2 hoog Beckum West 
 
 

Muiterweek bij  Café Halfweg 
29 juli t/m 3 augustus 2015 
 

Ook dit jaar zal het tweede weekend 
van de bouwvak weer in het teken 
staan van de Muiterweek bij café 

Halfweg. 
Net als andere jaren hebben de muiters 
weer sportieve, muzikale en gezellige 

activiteiten in petto. Met om te beginnen 
op woensdag de spijker op je kop quiz, een 

kennisquiz met vragen in de categorieën 
sport, algemeen en Beckum. De dag na 
woensdag heet bij ons DISCO donderdag! 

Dj Nicky Vannettie serveert de lekkerste muziek tijdens deze bonte avond en 
daarnaast kun je je vrienden uitdagen voor een potje muiter beerpong. Op 
vrijdag zal het gras volleybaltoernooi weer plaatsvinden met daarna een 

tropical party met Dj Sander Scheperman, die je kunt kennen van Dancing 
Bruins of Club Merlijn. Zaterdagmiddag zullen de bandjes weer roken en de 
motoren weer ronken tijdens de kauwgumbalrally. 
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Een toertocht voor sportwagens, oldtimers en andere speciale automobielen. 
Ook is er natuurlijk weer live muziek bij Café Halfweg en wel op de zaterdag 

avond met de band Kroepin! Deze 6-koppige band onder leiding van 
zangeres YlseBolink zal het dak van café Halfweg spelen met rock, pop en 

top 40 muziek.  
Op zondagmiddag is er geen plek voor watjes bij café Halfweg, stoere dames 
en mannen zullen de strong muiter run gaan trotseren. De deelnemers zullen 

een parcours van 6 kilometer moeten afleggen met daarin 12 uitdagende 
hindernissen. Op moment van schrijven zijn er al ruim 50 inschrijvingen 
binnen dus wacht hiermee niet te lang. Zondagavond zal er plek zijn voor 

Beckums talent tijdens het DJ contest. Een battle tussen verschillende dj’s 
die in Beckum wereldberoemd zijn.  Op maandag sluiten we af met het café 
voetbaltoernooi en de aansluitende, altijd spectaculaireafterparty. Voor meer 

informatie en inschrijfformulieren verwijzen we jullie graag naar onze 
facebookpagina. 
 

Muiterweek Beckum 2015, dat wil je toch niet missen? 
 
 

BBBtje 
TE KOOP ==>> BECKUMERSCHOOLWEG 65 

Onze woning staat te koop! De vraagprijs is € 189.000 k.k. 
Geïnteresseerd?   

Edwin Wijlens: 06-53593553 of edwinwijlens@hotmail.com 
Carmen van den Brink: 06-22271664 of carmenvdbrink@hotmail.com 
 

 
 

BIEB IN BECKUMGoed nieuws! 
Vandaag zijn er heel veel nieuwe boeken binnen gekomen voor de 
volwasssen lezers. In de categorie Streek en hartjesboeken hebben we zo 
goed als alles vernieuwd. Genoeg om de vakantie goed door te komen. 

Ook in de andere genres is er wat vernieuwing. 
Volgende week komt er nog een zending. 
 

Denken jullie jullie nog aan ons vakantieproject? We zijn heel benieuwd naar 
verhalen, kaarten, knutselwerkjes en meer. 
Laat het ons weten en misschien kunnen we er na de vakantie een leuke 

tentoonstelling van maken. 
Voor iedereen een fijne vakantie, uit of thuis. 
Marijke 

mailto:edwinwijlens@hotmail.com
mailto:carmenvdbrink@hotmail.com
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EEN BERICHT VAN BASISSCHOOL DE BLEEK 
 

Wanneer deze BBB verschijnt, hebben wij zomervakantie of zijn wij bezig 
met de afronding van dit schooljaar. Wat een fantastisch, leuk en mooi jaar 
hebben wij achter de rug. Het team, de kinderen en ouders hebben dit jaar 

ervoor gezorgd dat er prachtige momenten bij de Bleek te vieren waren. 
In de laatste weken van het schooljaar zijn wij met de kinderen van start 

gegaan met PBS (PositiveBehavior Support, GOED GEDRAG 

KUN JE LEREN). Een methode waardoor wij in 4 jaar tijd 
een gedragsverandering in en om de school willen 
bereiken. 

 Dit is niet iets dat binnen twee weken staat in school. Het hele jaar zijn wij 
hier als team al mee aan het voorbereiden geweest. Het is te vroeg om de 

slingers op te hangen. Echter goed gedrag kun je inderdaad leren mits 
iedereen er aan meedoet en je de verwachtingen helder hebt.  
Met de kinderen en iedereen die bij de Bleek betrokken is hebben wij de 

GANG als eerste ruimte opgepakt om met PBS aan de slag te gaan. Mooi om 
te zien dat de kinderen het goed doet. Daar kan iedereen trots op zijn 
Volgend jaar pakken wij andere ruimtes in en om de school erbij.  

Alle kinderen kunnen muntjes verdienen en sparen in een piekenpijp. Bij 10 
munten volgt de eerste groepsbeloning en zo verder. Hoe meer munten des 
te groter de beloning. 

 Wel een beloning die kosteloos is en door de groep gekozen. Een keer extra 
voorlezen, iets eerder naar buiten, met een gekleurde pen schrijven… afijn 
beloningen genoeg te bedenken. Wij gaan dan ook vol goede moed en met 

veel positieve energie verder volgend jaar 
 
Haaks op dit mooie werken staat toch zorg, van het hele team, en iedereen 

die zich betrokken voelt bij de Bleek…zorg voor de omgeving rondom school. 
Wij hebben dit jaar veel, erg veel te maken gehad met vernielingen rondom 

de school. WAAROM?? Vraag je je dan af. Een prachtige school een erg groot 
en mooi speelplein waar iedereen welkom is. Wanneer je dan melding krijgt 
van kapot gemaakte hekken, afgebroken speeltoestellen, bloembakken die in 

de brand worden gestoken zelfgemaakte insectenkastjes die op de grond 
gegooid worden en bomen waar moedwillig takken van afgebroken worden is 
het soms weleens om moedeloos van te worden. 

Energie die je hierin moet stoppen om het opgelost te krijgen. Energie die 
veel beter in onderwijsontwikkelingen kunnen gaan zitten. Energie die wij 
met z’n allen in 750 jaar Beckum willen stoppen om dit groots te vieren. 

Waar zitten de gedachten van degene die dit keer op keer of ook maar 1 
keer doen…wij als team willen hier niet aan wennen en vinden het te 
gemakkelijk om het maar voor lief te nemen. 
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Kortom: Vakantietijd, geniet er enorm van. Laat in die tijd en er ver na de 
omgeving mooi en uitdagend blijven voor onze kinderen. Dan kunnen wij 

ervoor zorgen dat het onderwijshart van Beckum zich ook verder ontwikkelt 
in deze tijd.Petra Kok 

 
 

 
 

Hoe is het nou met…                 Annie Ottink 
 

In deze rubriek zoeken we oud-Beckumers op om te vragen hoe het 
met ze gaat. “Ik ben nu chili aan het koken”, klinkt een vrolijke 

stem vlak voor het middaguur aan de telefoon, het gerammel van 
pannen op de achtergrond.“Wat dacht je van vanmiddag om drie 

uur?” 
Tot enkele jaren geleden zou zo vlot een afspraak maken met Annie Olde 
Heuvelt-Ottink (74) niet zo eenvoudig zijn geweest. De oud-Beckumse 

werkte bij het voormalige meisjesinternaat Huize Alexandra en verrichtte 
daarnaast allerhande vrijwilligerswerk voor de kerk, voor slachtofferhulp en 
vluchtelingwerk en was zelfs even Taalmaatje. “Wat heb ik nou niet gedaan. 

Ik ben zestig jaar actief geweest als vrijwilliger en ben nu aan het afbouwen. 
Mijn hart zegt doorgaan, mijn lichaam zegt stoppen.” 
 

Ben je nou oud-Beckumse, oud-Stepelose of…? 
“Ik ben geboren aan de 
Ensinkweg in Stepelo en heb 

twaalf jaar aan de Meester 
van Manenstraat in Beckum 
gewoond. Omdat Hans in 

Den Haag werkte en in 
Zoetermeer woonde, ben ik 
naar Zoetermeer verhuisd, 

waar ik negen jaar gewoond 
heb. Nu wonen we al weer 
bijna zestien jaar in 

Hengelo”, vertelt de vrouw 
die voor velen nog altijd 

bekend is als Annie Ottink.  
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“In Beckum noemt iedereen me nog bij die naam. Logisch, Annie Olde 
Heuvelt-Ottink is zo’n lange naam. Maar Annie van Ottink Mulder mag ook.” 
Zestig jaar was de inmiddels 74-jarige actief als vrijwilligster voor allerlei 

organisaties. Toch heeft het de koning, of voorheen de koningin, nog nooit 
behaagd om… “Wacht even. Een lintje heb ik nooit gekregen, maar ik heb in 

1985 wel gedineerd met Beatrix bij het Wapen van Beckum. De koningin was 
oprecht geïnteresseerd in mijn werk bij Huize Alexandra. Ik weet nog dat de 
Commissaris van de Koningin haar op de schouder tikte om te melden dat 

het tijd was om te gaan dineren. ‘Nee hoor’, zei Beatrix, ‘ik ben nog met haar 
aan het praten’.” 
 

Laten we bij het begin beginnen, Huize Alexandra zeg je… 
“Ja, daar heb ik 22 jaar gewerkt. Dat was mooi werk. In augustus 1970 ben 
ik er begonnen en was daar de eerste niet-non. Er zat daar toen een meisje 

dat graag met mij wilde praten, maar de nonnen adviseerden haar tot God te 
bidden. Het meisje zei ‘wat? Als er een God was, dan zat ik hier niet’. 
Vergelijk het werk van de nonnen van toen in Huize Alexandra maar met de 

huidige bed-bad-broodregeling. De nonnen waren heel druk met van alles, 
tot aan het boenen van de marmeren trap toe, maar enige opleiding hadden 
ze niet. Ik neem die nonnen niets kwalijk, maar eigenlijk was het 

onverantwoord dat zij de leiding over die meiden hadden.” Luisteren naar de 
meisjes in het internaat en ze in hun waarde laten, dat trok Annie aan.  
 

Met de meiden ging het dan ook goed, het was de starheid van de 
organisatie en de collega’s waardoor Annie na zo’n twee jaar overspannen 
werd. “Ik solliciteerde bij een andere organisatie en werd aangenomen, 

terwijl ik echt niet bij die meiden weg wilde. Het bestuur van Huize Alexandra 
had hoogte gekregen van de strubbelingen en wilde me niet kwijt. Of ik wilde 
opschrijven wat er in mijn ogen niet goed ging. Er moest wat veranderen, 

dat was directeur met me eens. Hij vroeg of ik plaats wilde nemen in de 
commissie die de veranderingen moest doorvoeren. En zo heb ik de boel 

daar een beetje opengebroken.”  
 

Van openbreken naar opbouwen, jij stond toch aan de wieg van het 
jongerenkoor? 
“Dat klopt. In 1970, toen ik ook bij Huize Alexandra kwam, vroeg pastoor 
Geertman of ik een jongerenkoor wilde oprichten. Dat heb ik samen met ons 

Jan gedaan. 18,5 jaar heb ik gedirigeerd, tot ik niet meer goed kon staan.” 
Dat de pastoor zich tot Annie richtte was niet verwonderlijk. De oud-
Beckumse was bestuurslid van de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjongeren 

(VKAJ) en later de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ). “Maar niemand 
werkte, we gingen allemaal naar school”, lacht Annie, die 25 jaar voorzitter 
van de club is geweest. Eén keer in de week kwamen de leden van de KWJ 
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bij elkaar. Er werden spelletjes gespeeld en gesprekken gevoerd, waarbij 
Annie met regelmaat vertelde over haar werk bij Huize Alexandra.  
 

“En zo is de werkgroep Jeugd ontstaan, waarvoor er twee keer per maand 
een bijeenkomst was. Eén keer voor de jonge groep en één keer voor de 
oudere groep. In die tijd volgde ik ook een opleiding aan de Sociale 

Academie in Enschede. Drie jaar lang ging ik één dag in de week naar 
school. Ja, ik heb veel gedaan”, vertelt Annie als ze ook over de tweejarige 
Pastorale Kadertraining vertelt, die ze volgde in haar hoedanigheid als 

voorzitster van het pastoraal team in Beckum. “We hebben de huisbezoeken 
opgezet en werkgroepen liturgie en lectorenwerk opgericht. O ja, en de 

communie-werkgroep. Dat was in de tijd dat leken begonnen te helpen bij 
het uitreiken van de communie. Net als in veel andere dorpen kende dat ook 
in Beckum geen makkelijke start. Pastoor Geertman zei dat het eigenlijk niet 

kon. ‘Tenzij jij voorgaat’, vertelde hij. Terugkijkend vraag ik me wel eens af 
hoe ik dat toen allemaal heb gedaan. Het antwoord is helder”, lacht Annie. 
“Ik hoefde niet te koken, ik at op het werk.” 

 
En toen naar Zoetermeer… 
“Toen ik daar ging wonen zag ik een advertentie van Slachtofferhulp, waar ik 

me aanmeldde. Ik had er een mooie tijd, maar een slechte klik met de 
coördinator”, zegt Annie, die wars is van starre en soms zelfs ongeschreven 
regels. “Een meisje vertelde mij zeven jaar geleden te zijn verkracht. Ik was 

de eerste met wie ze sprak. Volgens de coördinator mocht ze echter maar 
twee keer met me praten waarna ik haar moest doorverwijzen naar het 
Riagg. Dat was niet wettelijk bepaald, maar de coördinator hield voet bij 

stuk. En dat terwijl het meisje mij als enige vertrouwde. Toen ben ik 
opgestapt.” Annie maakte de overstap naar het vluchtelingenwerk, waar ze 

in contact kwam met een getraumatiseerde Iraniër. Met eigen ogen moest hij 
toekijken hoe zijn vader en broer in Iran werden gestenigd en dood werden 
achtergelaten op het dorpsplein. Over dat trauma moest gepraat worden, 

maar niet met een ongetrouwde vrouw. “Bij het eerste gesprek kwam er een 
oudere broer van hem mee. Die wilde zeker weten dat ik inderdaad getrouwd 
was.” Annie lacht als ze terugdenkt aan haar werk met mensen uit andere 

culturen en de ‘preutsheid’ die er soms werd tentoongesteld.  
“Maar toen we een vluchteling hielpen bij zijn verhuizing kwamen er wel 
allemaal pornobanden uit de kast vallen. En ik mien bloesje elke dag moar 

hoog opknoop’n.” Van Zoetermeer ging het vervolgens naar Hengelo, van 
waaruit Annie twaalf jaar lang TBS-patiënten bezocht in Rekken, maar ook 
contacten onderhield met gedetineerden in bijvoorbeeld de Penitentiaire 

Inrichting in Vught. “Als mijn lichaam niet zo protesteerde, dan ging ik nu 
nog naar Rekken. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan.” 
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En Beckum, kom je daar nog wel eens? 
“Regelmatig, tuurlijk. Dan ga ik naar familie en kennissen, bezoek het graf 
van mijn ouders en ga er zo af en toe naar de kerk. Daar heb ik echt nog 

altijd een binding mee, ik heb er toch zo’n vijftig jaar rondgelopen. Samen 
met ons Minie of Marja Derkink heb ik er ook regelmatig het Ave Maria 

gezongen. Zelfs toen ik in Zoetermeer woonde, kwam ik daarvoor terug naar 
Beckum. En vroeger(jaren ‘60) trad ik met de Nightingales ook soms op 
tijdens bruiloften en partijen. Ons Jan gitaar en zang, Minie zang en 

mandoline, Geit Waanders op het accordeon, Hennie Assink achter het 
drumstel en ik zingen met een mooi toefje op mijn hoofd. Ach ja, dat was 
toen modern.”  
 

Actief, bevlogen en betrokken. Annie van Ottink Mulder. Klein van stuk, maar 
zeer betrokken, met een groot hart en prachtige verhalen. Je zou er een 

boek over kunnen schrijven.  
Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 

 

LUK AKKEFIETJES 
Ik wil oeleu iets verklap’n dat wi’k. Al joar’n loop ik met de gedach’n roondum luk 
nostalgische oetsproak’n en verzeendsels oawer de natuur in riemvorm oet te geem’n 
in’ beukske. Kleen gaddergood, zol wijlen Herman Haverkate ’t neum’n. Ik heb d’r in 
de loop der joar’n, dat ik oonder de koo zat, oawer’n es leup in tweeduuster of de 

peskoel an’t bleut’n was, heel wat bedach. en doarnoa met dat bölleke potlood op 
pepier ezat.Hier al vöste ’n pa riemsels; 
 

a’j de eapel te dikke schelt en ’t vleis an loat braa’n is t’r een conclusie 
blieft schieluk oet de buurte van’t anrech, aans krie’j sloande ruzie 
  

keender en döl’n goat biekaans aait met de woarhèèd op de löppe 
mer dat kö’j wisse nig zeng van al dee politieke köppe 
 

Toak, toak, zea de henne en keek opgeluch umme in’t zaand 
Noa’n haantrad harre wear ’n ei leg, wieder niks an de haand 
 

ik zol zeng’, loat mie is heur’n, wat er oe van duch… 

                                                                                         HekselmesienHarry 
 
 

 

Tijdloze humor uit het BBB archief 
Grasduinen in het archief van Zwart op Wit en BBB levert vaak veel 

nostalgie op. Deze keer schrijven we 3 juli 1991. 
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Het afscheid van Jan Wijlens als TVO voorzitter (24 jaar lang!) staat 
uitvoerig beschreven. Maar liefst vijf Beckumer marathon bedwingers doen 
hun relaas. En ook… Nico Neutje kruipt in de huid van ‘schrijf het aan HAN’ 

met hilarische vragen en antwoorden. Hieronder een aantal voorbeelden… 
 

1. Ik ben een hond van 8 jaar en mijn probleem is dat ik veel te veel scheit. 

     Beste hond van 8 jaar, als je al zo oud bent moet je    
     weten hoe je schijt moet schreiven… 
2. Beste Han, mijn naam is GertJanTheunissen, ik heb een hormoonprobleem 

en mijn loodspiegel is te laag, hoe kan ik dat oplossen? 
Het beste wat je kunt doen, is je laten dopen… 

3. Lieve Han, ik heb een café en een snor, wat doe ik hieraan? 

Wat het café betreft, volgens mij kun je beter een vak leren en wat de snor 
betreft, laat maar staan. 

4. Ik ben een meisje van 12 jaar en mijn moeder wil me telkens seksuele 

voorlichting geven, hoe kan ik hiervan af komen? 
Eh… hoe heet je moeder? 

 

 

Misvieringen H.Blasiuskerk Beckum 
JULI 
 

Zo. 5 juli 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Hoogland 
 
Za. 11 juli 18.30 uur GEEN VIERING 
 
Zo. 19 juli 09.30 uur WOCO 
    pastor v.d.Bemt 
 
Za. 25 juli 18.30 uur GEEN VIERING 

 

Datumbank 

29 juni    Beginnerscursus Reanimatie+ AED-bediening  

19.00 uur  Oelerschool 
18 juli Oud papier 
18 juli Zonnebloem; Zonnedag 

29 juli t/m 3 aug  Muiterweek 
15 aug Oud Papier 
19 sept Oud Papier 

  7 okt Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19.00 u.Proggiehoes 
17 okt    Oud Papier 
27 okt Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19.00 u.Proggiehoes 

  4 nov Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19.00 u. Proggiehoes 
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************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 
**************************************************************************************
Wijzigingen en aanvullingen svp doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter 
wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig.Dus 
iedereen die iets organiseert of in 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 
 
 

ZONNEBLOEMEN VERKOOP BECKUM 
Wat waren ze weer druk, de mannen Wim Kamphuis en Jan en 
Jeroen Wijlens om alles in gereedheid te brengen en in twee 

termijnen zonnebloemen te poten zodat er over een langere 
periode mooie zonnebloemen gekocht kunnen worden. 
Op zaterdag 16 augustus a.s. worden de zonnebloemen bij de 
familie Kamphuis verkocht tijdens de “oud papier” inzameling. 

Bloeien de zonnebloemen mooi dan mag u ten allen tijde zelf een 
bos plukken en u kunt dan de bijdrage deponeren in de trommel 
op de tafel.De opbrengst komt geheel ten goede aan de gasten 

van de zonnebloem afdeling Beckum. 
Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie.                        Annet Hofstede 

 
 

STAP TERUG VOOR TVO 1, MAAR GEEN DOEM-
DENKEN EN ‘REVANCHE IN KOMEND SEIZOEN’ 
 

De stofwolken zijn opgetrokken en de gifbeker is leeggedronken door de 

TVO voetbalhoofdmacht. Zo kan het gaan in de sport. TVO degradeert na 3 
jaar acteren in de 4e klasse naar de 5e klasse. 
Over het hoe en waarom is het laatste half jaar uitvoerig gediscussieerd door alle 

partijen. De technische staf en spelers hebben geregeld ‘gebrainstormd’ tijdens het 
seizoen. Scheidende trainer Leo ter Haar schetste in de mei BBB de situatie helder; 
‘handhaving had met dit materiaal moeten kunnen’. Maar in de laatste fase ging het 

toch mis. Na de finale wedstrijd thuis tegen Buurse, 1-2 verlies, was er echter een 
opvallende sfeer te proeven. Al analyserend kwamen insiders tot de conclusie; dat 
moet en dat kan beter. Om maar eens schaatsicoon Henk Gemser in een 
reclamespot te citeren. 

Maar van doemdenken en treurnis na een degradatie was nauwelijks sprake. Ook de 
logische twijfels in de wandelgangen; blieft ze wa bie meka en stopt er gineen? werd 
snel weerlegd. (Terwijl toch wel, via via, door andere clubs getrokken werd aan 

enkele spelers!). Maar iedereen besefte, dat er een schone taak rust voor komend 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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seizoen. Er werd een vastberadenheid bespeurd. Zoiets van; dit had niet moeten 
gebeuren, we gaan voor de grote revanche komend seizoen! 
 

Er rust dus een schone taak voor nieuwe trainer Danny Ottink met compaan Tonny 
Sigger om een team te boetseren dat die optimistische insteek waar gaat maken. 
Met wellicht enkele nieuwe spelers een hecht team bouwen dat fris en fruitig de 

competitie ingaat.. ‘Ënfantterribles’ in de pas laten lopen en eigen ego’s opzij zetten, 
hameren op besef van teambelang. En in alle situaties ook; sportiviteit weer hoog in 
het vaandel voeren. Zoiets dus. 

Inmiddels zijn al diverse gesprekken geweest tussen Danny, Tonny en enkele 
spelers, inclusief verdere personele invulling vd. technische staf. Over de actuele 
gang van zaken vragen we Tonny Sigger, die de laatste 2 seizoenen prima 

samenwerkte met Leo ter Haar. En hoofdcoach Danny Ottink geeft ook zijn visie op 
invulling van zijn nieuwe functie. 
Jan Ottink 
 

Hoe was de rolverdeling bij de training/coaching van TVO1?  
Tonny: Leo en ik hebben alles gedaan op basis van gelijkwaardigheid, waarin Leo de 
eindverantwoording op zich nam. Trainingen werden volledig door Leo voorbereid en 

uitgevoerd, waarbij ik aan de zijlijn stond te analyseren. Wedstrijden tactisch 
voorbereiden en een opstelling bepalen deden we samen. 

 

Verwacht je komend seizoen eenzelfde samenspel of verwacht je andere 
onderlinge accenten? 
Tonny: De exacte invulling wat betreft de rolverdeling voor het komende seizoen 

moeten we nog bespreken,ik denk dat het in grote lijnen hetzelfde zal zijn.  
Danny: Ik denk dat Tonny en ik op vele aspecten wel op dezelfde lijn zitten en 
hetzelfde over voetbal denken. Ik heb het seizoen hiervooral meegelopen met Tonny 

en Leo. Dit verliep prima.De dinsdag zal ik komend seizoen geassisteerd worden door 
Stefan de Wit omdat we dinsdags met de gehele selectie samen gaan trainen. Ik ben 
persoonlijk blij dat Tonny sowieso de zondag aanblijft….en Tonny kennende zullen we 

hem door de week –denk ik-  

 
Geeft jouw de ‘zelfkennis’ en het realisme van spelers ook vertrouwen dat 
het komend seizoen beter kan en zal gaan met de TVO1 prestaties? 
Tonny: Natuurlijk moeten er doelstellingen uitgesproken worden naar het volgende 
seizoen toe. Echter zie ik het niet als vanzelfsprekend dat TVO meteen weer naar de 

4e klasse promoveert. We hebben een jonge talentvolle ploeg waar nog veel rek in zit. 
Met name individueel, mentaal en als team moeten we groeien. Als we dat met z’n 
allen willen, dan gaan we mooie tijden tegemoet en heb ik er vertrouwen in dat we 

een basis kunnen leggen om een goede 4eklasser te worden in de toekomst. Een 
4eklasser die niet elk jaar tegen degradatie hoeft te vechten.  

 
Danny; Voor TVO is het niet vanzelfsprekend om 4eklasser te zijn. Het recente 
verleden heeft bewezen dat de huidige groep het toch 3 jaar volgehouden heeft 
tussen veel grotere clubs en de laatste 2 jaar zijn relatief veel punten gehaald. Helaas 

is dat in de huidige tijd niet genoeg omdat er 2 rechtstreeks degraderen en 2 
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nacompetitie moeten spelen. De 15 jaar daarvoor heeft TVO ook veel jaren als grijze 
muis in de 5e klasse gevoetbald (toen was er ook nog een 6e klasse). Voor de 
toekomst ben ik ook positief gestemd. Wanneer deze groep het besef en de wil heeft 

en de juiste mentaliteit, dan is er zeker een kans om meteen weer te promoveren. Dit 
laatste zullen we als spelers en als “staf”  samen moeten doen, daarvoor hebben we 
elkaar nodig.  
 

Wat kunnen hierbij de eventuele valkuilen zijn? 
Tonny: Valkuilen zijn natuurlijk onderschatting, wisselvalligheid en gemakzucht. Je 

moet het op kunnen brengen om ook in de 5e klasse elk week scherp te trainen en 
het maximale uit de wedstrijden te halen als team. 
Danny: Klopt, we zullen ook tegen de op papier mindere goden, of minder leuke 

tegenstanders, 100% geconcentreerd en scherp moeten zijn. Pas dan zal kwaliteit de 
doorslag gaan geven. 
 

Wat je verder nog kwijt wil…. 
Tonny: We hebben een vreselijk zwaar seizoen achter de rug waarin veel gebeurd is. 
Hoogtepunten werden afgewisseld door negatieve resultaten met als dieptepunten de 
wedstrijd tegen W’school en natuurlijk de definitieve degradatie. Als je degradeert 

omdat je het niveau niet aankunt dan kun je je daar makkelijk bij neerleggen. In ons 
geval durf ik te stellen dat ons niveau zeker 4e klasse waardig is. Tijdens de 
kampioensreceptie van HVV Hengelo heb ik diverse trainers gesproken van 

verschillende clubs en allemaal geven ze aan dat ze het niet hadden verwacht dat wij 
zouden degraderen. Dat is aan de ene kant zuur maar aan de andere kant geeft het 
ook weer energie om er met elkaar alles aan te doen om een zo goed mogelijke 

prestatie te gaan leveren aankomend seizoen. Om dat te kunnen realiseren hebben 
wij iedereen die TVO een warm hart toedraagt nodig om zich op een positieve manier 
in te zetten voor de club. Prettige vakantie.  

Danny:Mooier en beter kan het niet verwoord worden zoals Tonny het hierboven 
beschrijft. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in…..ik hoop de jongens ook, dan 
gaan we een mooi seizoen tegemoet waarin het prestatieve op 1 staat, maar plezier 

(en dus ook spelplezier) ook een belangrijke rol gaat vervullen. Wij als “staf” zullen 
daar in elk geval alles aan gaan doen! 
p.s. We starten zondag 26 juli met een soort van trainingsdag. Iedereen die het leuk 

vindt is van harte welkom om even te komen kijken. 

 
 

KANTINEBEHEERDER voor de sportkantine ‘t Geertman in Beckum  
 

Als jij iemand bent die: het leuk vindt om met mensen om te gaan-in teamverband kan 
werken-bereid is zich flexibel in te zetten-  affiniteit heeft met de s.v. TVO  
dan kon dit wel eens een uitdaging zijn waar je veel plezier aan kunt beleven.  
Lidmaatschap van TVO is geen must, maar zou wel leuk zijn.  
Voor meer informatie kun je je wenden tot  
Harrie Wielens 06-30679432 Johan Ellenbroek 06-52005890  
Egbert Pasman 06-20171498 

Je kunt je aanmelden via e.pasman1@kpnplanet.nl 
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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 Mariël Lammersen 
dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur 
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268) 

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
Dinsdag-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

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

 
 

Deze maand… in één volzin 
 

Het hoeft geen betoog dat de regering met haar ‘belastingverlagingsplan’ veel 

mensen op het verkeerde been zet, want aan de ene kant voor een categorie 
verlichting en aan de andere kant voor veel MKB ers etc. nodeloos verzwaring 
vd (BTW) lasten geeft natuurlijk veel hommeles en over het wespennest van 

de Grieken zullen we het hier maar niet hebben, want de opvang vd 
vluchtelingen uit Noord Afrika geeft al –Europa-breed- een bijkans 

onoplosbaar probleem, maar er zijn ook lichtpunten want de zomer is officieel 
begonnen, Holleeder lijkt definitief uit de roulatie genomen te worden en in 
Beckum… rijgen de familie- en buurtfeesten zich aaneen en nadert het 

jubileum ‘750 jaar Beckum’ in 2016… 
 
 

BBB gaat met zomerreces! 
 

op 23 september komt het volgende 

nummer uit. prettige zomerdagen -voor 

jong en oud- worden u toegewenst!! 
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