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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 

kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  

t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
opinietekst/druk 

vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 

Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 

Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info layout 
info en opgave foto’s 

kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwartwit: ‘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 van januari t/m juni 2013 
23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

35                                               05 
 
In deze sombere, natte en veel te koude 3e en 4e weekse meidagen moeten 
we de moed er toch maar inhouden. De natuur kan ook moeilijk verder 

ontbloeien, maakt een pas op de plaats en raakt achter. Doch dat heeft ons 
er niet van weerhouden om u middels deze mei uitgave van BBB verslag te 

doen van allerlei zaken en gebeurtenissen die in Beckum spelen. Inderdaad; 
lees het en u bent op de hoogte … 

 
 

Laatste week nieuws 
 Kleedkamerplan TVO weer stap dichterbij! De Parochieraad heeft 

toestemming gegeven om benodigde grond vd. parochietuin te 

gebruiken tot bouw deel kleedkamers. Detailbespreking volgt. 
Afhankelijk van uitkomst onderzoek naar kostenindicatie, kan bij 
acceptabele conclusie, de vergunning worden aangevraagd… 
 

 En weer toeterden de auto’s vorige week zaterdag in Beckum; het F1 

team won een toernooi, nadat de E-pupillen een  week daarvoor al 
voorjaarskampioen waren geworden. TVO 4 moest daarentegen in 
de titelrace afhaken, Bon.boys 10 bleef met twee puntjes meer net 

niet bereikbaar, jammer. TVO3 won bij Stevo en het 5e kon het bij 
(kampioen) Delden4 niet bolwerken. TVO2 speelde bij Bon.boys5 
met keepers Marin en Jordy in de spits, jawel.. Een gemoedelijk 

potje, Marin scoorde koelbloedig 0-1 en na de 1-1 kon TVO2 na de 
thee de 1-2 laten aantekenen. Maar Bon.boys had de langste adem 
en won met 4-2, ach ja…  

      Daarnaast speelden TVO handbalteams bij het Stormvogels toernooi. 
 Er zijn geen uitslagen ‘binnengekomen’, misschien in de juni BBB… 

 

 TVO1 voetbal blijft dus 4e klasse spelen, op pag. 35-37 het verslag!! 
 

 Nog een weekje volhouden, dan wordt de Haaksbergerstraat 
opnieuw geasfalteerd en zijn we van het dag-en-nacht gebonk af in 

Beckum… 
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Wat u allemaal leest in deze mei BBB 
> Laatste week nieuws 

> Dorpsplan Plus; rapportage over voorgang agendapunten 
> Medische voorzieningen Beckum; positief beeld 
> Uitnodiging parochianen bij installatie van pastoor Oortman 15 juni 

> Glasvezel Beckum + buitengebied Hengelo haalbaar? 
> Dodenherdenking Beckum waardige gebeurtenis 
> Collecteopbrengst Reumafonds 

> Bibliotheek in De Bleek is mogelijk 
> Wist u datjes… 
> Koningsspelen, koningsboom en Koninginnedag in Beckum 

> Luk akkefietjes 
> Komische versprekingen; ‘oude doos’ 
> Twintig Voorzetten op … Gerard Lelifeld 

> BBB-tje 
> Mijmeringen 

> Toneel; de Vriendschap met openluchtspel 
> Wegafsluiting N739 Hengelo-Haaksbergen va. 3 juni as. 
> De KVO doet verslag 

> Beleef een zonnedag bij Zonnebloem 
> Oeler touwtrekkers bestaan 35 jaar 
> Blokfluitles leerlingen 

> Concerten in Engelse tuin Wapen van Beckum 
> Spreekuren Gezondheidscentrum Beckum 
> Bibliotheekvoorziening in basisschool 

> Alles over de Pinksterfeesten  
> Gezondheidstest op Open Dag bij De Beukenhof 
> Spannende slotfase TVO1 voetbal 

> Parochienieuws met diensten in juni 
> Datumbank 
 

 

Eerste resultaten van werkgroepen voor 

DorpsplanPlus bemoedigend 
Op 22 april rapporteerden alle werkgroepen voor de agendapunten 

van het DorpsplanPlus aan de stuurgroep Beckum-Oele. 
 

 Stuurgroepvoorzitter Paul ter Bekke was tevreden over de prima opkomst en 

wenste iedereen een nuttige bijeenkomst en goede informatie uitwisseling, 
waar alle werkgroepleden hun voordeel mee kunnen doen. Hieronder  de – 
samengevatte – rapportages per werkgroep over de acties en status van hun 

agendapunt. 
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1. Kleinschalige woningbouw 

Mark Wijlens weet te melden; ‘de werkgroep telt nu 8 leden, is dus soms 

moeilijk een vergaderdatum te prikken maar we hebben enkele 
overlegronden gehad’. Opzet is om een goed onderbouwde enquête te 
maken en publiceren en daarbij wil de werkgroep dorpswinkel meeliften. ‘Wij 

willen de behoeften van jongeren en ouderen in kaart brengen vwb. soort 
woning, wensen, welke termijn etc. Dus per persoon gegevens opvragen. 
‘Met de gemeente is positief contact en ze willen meedenken adhv. 

statistieken en specialistische kennis. Maar vooreerst moeten wij zelf 
concrete gegevens aanleveren en mogelijke woningbouwbehoefte duidelijk 
aangeven. Daar gaan we verder mee aan het werk’. 

2. Brede school ontwikkeling 

Op sterkte houden vd. basisschool, ontwikkeling naar brede school en een 
verbeterde huisvesting vd. peuterspeelzaal vormen de basis van dit 

agendapunt. Robert Morsink meldt namens de werkgroep een positief 
vooruitzicht. Er zijn constructieve besprekingen met alle betrokkenen. 
Verplaatsing vd. peuterspeelzaal lijkt een reële (en veiliger) optie en ook een 

permanente bibliotheekvoorziening in de school lijkt realiseerbaar (Hierover 
is donderdag 25 april nader overleg, red.). Voor- en naschoolse opvang zou 

in het beeld van ‘meer een integraal kindcentrum vd. gemeenschap’ goed 
passen. ‘Het streven is om deze voorzieningen komend schooljaar al – 
grotendeels – kunnen realiseren’, aldus Robert Morsink. 

3. Verbetering verkeersveiligheid N739 

Alle wensen van dit agendapunt passen prima in het geplande groot 
onderhoud van de Provincie aan de Haaksbergerstraat (begin juni). Nieuwe 

asfaltering van rijbanen en fietspaden staat begin juni op stapel. Daar springt 
de werkgroep adequaat op in met veiligheid verbeteracties zoals bij de 
oversteekplaatsen Wullenweg en Sluitersdijk. Ook veiliger situaties van de 

fietspaden worden bestudeerd. Een extra fietspad wordt aangelegd in de zg. 
groene golf nabij het viaduct in Oele. Voor de kom van Beckum worden 
ontmoedigingsmaatregelen voor het verkeer bestudeerd (meer het beeld van 

een dorpskarakter). Hiervoor is in de vorm van een pilot ook budget 
beschikbaar. ‘In gesprekken met oa. de Provincie is al veel overeenstemming 

bereikt over de plannen, aldus woordvoerder Wim Brunnekreef. Wel wordt 
gememoreerd, dat meer bemanning vd’. werkgroep wenselijk zou zijn. 
4. Her- en nevenbestemming kerk en pastorie 

Het project 'Kerk in de steigers’ loopt al enkele jaren en de werkgroep heeft 
met hernieuwd elan de zaak bestudeerd. Wim Waanders rapporteert namens 
de werkgroep; ‘Het project kent complexe en ook gevoelige factoren. Er zijn 

een aantal opties besproken; a. Een woonfunctie, b. schoolfaciliteiten, c. 
functies Proggiehoes inpassen, d. dorpswinkel, e. verkoop aan derden/ 
vervreemden, f. bestuur kerkgebouw heeft geen toekomst’. Marinus Ros en 
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pastor Johan Klaassen haken in met; ‘Aan het kerkgebouw zitten oude 
(grond)rechten vast, dat kost bij alle opties stevig (juridisch) overleg met de 
H. Geestparochie bisdom etc’. Ook moet overdacht worden; als de 

kerkvieringen verdwijnen, welk alternatief komt er eventueel? ‘Het is wel 
belangrijk; hoe concreter Beckum het plan kan maken, hoe eerder 

toestemming vd H. Geestparochie zal komen’. Daarom was ook de brede 
conclusie; Beckum moet zich hier samen met de bevolking positief voor 
inzetten en de wil tonen om een acceptabele nieuwe invulling van het 

kerkgebouw te realiseren. 
5. Dorpswinkel in Beckum 

De werkgroep heeft enkele keren overlegd en er is in Zenderen gekeken naar 

een buurtsuper aldaar (in combinatie met een multifunctioneel 
gemeenschapshuis) ‘winkel met prima voorzieningen’. Ans Morsink; ‘we 
wachten nu op de enquête, die we samen met de woningbouw werkgroep 

gaan uitgeven en verspreiden.  Onze specifieke vragen daarin concentreren 
zich op: ‘wat willen/kunnen de gezinnen wekelijks besteden in de nieuwe, 
eigen dorpswinkel? Die uitkomst is simpelweg nodig om de 

levensvatbaarheid te peilen en vast te leggen. De personele bezetting zal in 
principe hoofdzakelijk bestaan uit; werkzoekenden in het project; terug in 
werkproces en/of verstandelijk beperkte mensen. 

6. Aanpak inbraken buitengebied 

Ineke Baas meldt, dat een inventarisatie ontvangen is vd inbraken in 

Beckum-Oele over een periode. Overleg met de politie is geweest, maar toch 
lijkt extra gevraagde surveillance in Oele niet haalbaar. 
Op 19 juni is een extra overlegronde gepland. De werkgroep ‘wij zijn het zat’ 

behoeft ook een grotere bezetting. Voor meer info, opgave en meldingen; 
wijzijnhetzat@hotmail.com 
7. Kleedkamers TVO 

Wegens verhindering vd. werkgroepwoordvoerder en TVO bouwcie leden 
geeft Jan Ottink kort de stand van zaken weer. Na veel overleg met de 
gemeente kwam in augustus 2012 groen licht voor het financiële plaatje; de 

kleedkamers konden worden gebouwd achterlangs de sportzaal. Maar door 
de externe factor als de alarmseinmast achter de sportzaal en afkeuring van 

de bouwtekeningen door de gemeente (te massaal/bombastisch) kon nog 
geen bouwvergunning worden aangevraagd. In maart werd in het 
maandblad BBB het trage handelen van ambtenaren bekritiseerd als steun 

voor de TVO bouwcie. Lars Harms (stadsdeelregisseur gemeente Hengelo) 
bemiddelde vervolgens tussen beide partijen en de kou was enigszins uit de 
lucht. Een akkoord over de bouwtekeningen lijkt nu nabij. Marco Ottink (TVO 

bouwcie lid) stelde deze week; ‘momenteel is er voor 95 % een akkoord, de 
locatie(parochie)raad heeft ons verzoek met bouwtekening ontvangen (voor 
de bouw op parochiegrond van 2e kleedkamerdeel langs 1e veld) en we 

mailto:wijzijnhetzat@hotmail.com
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kunnen de vergunningen nu aanvragen. We hopen medio juli met de 
kleedkamerbouw te kunnen starten’.  
8. Aanpak geluidsoverlast A35 bij Oele 

Diverse gesprekken zijn al geweest met de Provincie, Gemeente, Twickel en 
RWS. De haalbaarheid van een geluidswal is onderzocht door de grondbank 

Hengelo en er loopt al een project geluid en licht. De gemeente vindt de 
plannen prima, maar kan financieel niets betekenen. Ineke Baas doet verslag 
vd activiteiten van de 6 persoons werkgroep. De grondbank wil de wal om 

niet aanleggen, maar bepaalde kosten zoals herbeplanting moeten wel 
betaald worden. Ook wordt door de grondbank een totaal exploitatieplaatje 
berekend; hoe wordt de financiering afgedekt en zij zal mogelijke 

belemmeringen etc. in kaart brengen. Op verzoek van RWS wordt de naam 
gewijzigd in zichtwal. Met Twickel moeten nog gesprekken gevoerd worden 
over herbeplanting, afscheidingen en aan te leggen fietspad. 

9. Toerisme en recreatie buitengebied 

‘Meerdere aandachtpunten met diverse betrokkenen', dat was de eerste 
conclusie vd werkgroep, zo meldde woordvoerder Janneke Leferink. 

Samengevat zijn er concreet de volgende aandacht-punten die voor ons 
liggen; per punt de stand van zaken in april 2013.  

Project Zoutmarke en vermelding op site Beckum.nl. De Zoutmarke is een 
gemeentegrens overschrijdend toeristisch  initiatief dat met subsidie werkt 
aan het op de kaart zetten van het gebied tussen Haaksbergen, Enschede, 

Hengelo, Bentelo. Recreatieve ondernemers worden gezocht en benaderd, 
artikelen geplaatst om zich  te bundelen, eea. wordt verder bestudeerd en 
geconcretiseerd. Diverse fiets/wandelroutes in het gebied hebben de 

aandacht en worden ism. Twickel, gemeente en aanwonenden verbeterd, 
dan wel van extra aantrekkelijke faciliteiten voorzien en eea. wordt ook 
afgestemd met de regio Twente. Voor een kwaliteitsimpuls is via de provincie 

subsidie te verkrijgen en dat geldt oa. voor Kerkveldervoetpad, 
Esmanvoetpad en het onverharde deel van de Flierveldsweg. 
10. Verbetering openbare inrichting bij King’sWOK en Beckum 

Palace 

Het agendapunt bevat feitelijk twee onderdelen. Parkeeroverlast bij Beckum 

Palace en verbetering van ‘een verslonsd’ beeld bij binnenkomst van Beckum 
nabij de rotonde. Voor punt 1 wordt door de Beckum Palace 
vertegenwoordiger onderkend, dat geregeld bij feestpartijen de 

parkeeroverlast groot is. Verkeers-regelaars doen hun best, maar door te 
weinig capaciteit doen zich soms onveilige situaties voor. Beckum Palace is in 
gesprek met Michel Pot, die wellicht aan het begin van de Deldenerdijk het 

weiland als parkeerruimte ter beschikking wil stellen. Voor een verbetering vd 
totale entree van Beckum is een plan in studie. Daarvoor is een voucher van 

5000 euro beschikbaar van het Oversticht. Zodra het eerste rapport is 
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opgestuurd, zal de werkgroep weer bijeenkomen. Dan is het van belang de 
opties en alternatieven te bespreken. Zaken als kosten, realisatie, 
(noodzakelijk) participerende organisaties en bedrijven, oplevering en nazorg 

komen dan aan de orde. 
11. Versterking medische voorzieningen 

De oproep bij de introductie van de mensen die bij de medische 
zorgverlening in De Beukenhof werkzaam zijn, was niet tevergeefs. ‘Maar 
dan moeten de Beckumers wel komen’, was de oproep. 

Egbert Pasman schreef een notitie met de stand van zaken medio april 2013. 
Er is al veel gerealiseerd dankzij de inzet vd. projectgroep. Dat leerde ook de 
bijeenkomst met de zorgverleners. De huisarts en fysiotherapeut hebben al 

een flinke klandizie en ook een podotherapeut neemt vanaf mei intrek in de 
Beukenhof faciliteit. Aan de aankleding plus geluidsisolatie wordt gewerkt. 
‘De komende tijd richten we ons op het informeren wat u allemaal mag en 

kunt verwachten van de zorgaanbieders. Daarvoor “gaan zij de boer op” en 
komen zij naar u toe’. 
12. Aanpak dumpen afval in buitengebied 

Hiervoor is weliswaar (nog) geen werkgroep gevormd, maar Rob van der 
Keur is vooralsnog de stuurgroep contactpersoon. Dit punt behoeft toch 

aandacht cq. verbetering, want op bermen en in sloten – en bij 
picknickplaatsen –  bij wegen vanaf de kern van Beckum richting 
buitengebieden wordt voortdurend afval en rommel gedumpt en 

waargenomen. Daarbij komt de mededeling vd Beckumer/ Oeler 
schouwgroep, die formeel haar taken neerlegt vanwege te weinig ‘adhesie en 
gebrek aan communicatie’. 

 
De slotconclusie van deze bijeenkomst was unaniem positief. Alle 
werkgroepen hebben een goede start gehad, er is op onderdelen al veel 
werk verricht en er zijn aanmerkelijke resultaten geboekt. Nu vooral zorgen 
dat die ’vliegende start’ - ook als het iets moeilijker gaat en even niet 
opschiet – gecontinueerd wordt. In het belang van Beckum en Oele, in het 
belang van het welslagen van dit DorpsplanPlus.  
Op 14 oktober 2013 is de 2e bijeenkomst met de  werkgroepen gepland. 
 

                                                                                               Jan Ottink 
 

Medische Voorzieningen in Beckum 
De projectgroep die zich met deze voorzieningen bezig houdt heeft op 3 april 
jl. haar eerste officiële bijeenkomst gehad met de zorgverleners. Tijdens deze 

bijeenkomst werd gesproken over de opgedane ervaringen tot nu toe. Het 
blijkt dat iedereen tevreden is over de start en de ontwikkelingen. Zo kent de 
huisarts in de eerste twee maanden een groei van 22 nieuwe patiënten, 
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heeft de fysiotherapeut een volle agenda en lange werkdagen en heeft de 
wijkzorgcoördinator ondanks haar lekkere koffie nog niet zo heel veel nieuwe 
gezichten gezien. De podotherapeut Walijne Schoemaker is in mei begonnen 

en heeft zich in de april BBB aan u voorgesteld. 
Aan de aankleding van het appartement wordt  nog hard gewerkt, met name 

aan de geluidisolatie en verfraaiing. De komende tijd richten we ons op het 
informeren wat u allemaal mag en kunt verwachten van de zorgaanbieders. 
Daarvoor “gaan zij de boer op” en komen zij naar u toe. 

Een ander belangrijk punt is dat wij graag willen weten wat er bij u leeft en 
of u vragen of ideeën hebt die het zorgaanbod kunnen verrijken of 
versterken. U kunt met al uw vragen, uw op- of aanmerkingen en uw ideeën 

terecht bij Mariël Lammersen in het zorgappartement (zie spreekuur en 
telefoonnummer in deze BBB) of bij Egbert Pasman (074-3676374 of 
e.pasman1@kpnplanet.nl) 

                                                Namens de projectgroep, Egbert Pasman 
 
 

BBBtje 
TE HUUR; Vakantie chalet (6 pers.) op camping  

De Rammelbeek in Lattrop, info: 074-3676282 
 
 

Bibliotheek in ‘de Bleek’ 
Donderdag 25 april 2013 vond de bijeenkomst plaats waar bijna 20 personen 

aan deel hebben genomen. Twee bibliothecarissen van de bibliotheek 
Hengelo gaven een sprankelende presentatie over de mogelijkheden die er 
zijn nadat de bibliobus definitief uit Beckum verdwijnt. Dat is al van de 

zomer. Daarom was er al eerder een oproep gedaan om vrijwilligers te 
vinden om mee te denken over die alternatieven. In een nauwe 
samenwerking tussen de bibliotheek, de school en de vrijwilligers uit Beckum 

is het mogelijk een vaste dependance te realiseren in de school. 
De ruimte wordt beschikbaar gesteld door de school en de bibliotheek regelt 
te kasten, de boeken, de computers, het regelmatige transport van nieuwe 

boeken en dergelijke meer. Eigenlijk bijna alles, op de bezetting na. Daar zijn 
de Beckummers zelf aan de beurt. De aanwezigen waren erg enthousiast 

over de mogelijkheden en hebben twee groepen ingesteld. Een kerngroep 
die het plan verder uitwerkt en een groep die na de zomer de bezetting gaat 
verzorgen. Eind mei zal de kerngroep bijeen komen. Daarna zal ook de 

communicatie naar de inwoners van Beckum worden opgepakt. Mocht u ook 
willen meewerken aan de bezetting van de bibliotheek in z’n nieuwe vorm 
meld je dan aan bij de school, de bibliotheek of de dorpsraad.  
                                                                                                                  Rob van der Keur 

mailto:e.pasman1@kpnplanet.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 5, 2013 
pagina 9 

 
Goede belangstelling om bibliotheekbezetting in de school straks op te 

pakken 
 

 

Uitnodiging parochianen van de Goede Herder 
Hengelo, H.Jakobus en Johannes Borne/Hertme 
en H.Geest parochie 
 

De besturen van De Goede Herder Parochie, Hengelo, de HH. Jacobus en 
Johannesparochie Borne/Hertme en de Heilige Geest parochie, Hof van 

Twente en omstreken: 
Nodigen u van harte uit voor de installatieviering van de zeereerwaarde heer 
mr. M.J.A Oortman en de presentatie van het nieuwe pastorale team. 

Pastoor Oortman zal namens Zijne Eminentie dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van 
Utrecht, geïnstalleerd worden door de hoogeerwaarde vicaris R.G.W. 
Cornelissen. Deze installatie en presentatie zal plaatsvinden op zaterdag 15 

juni 2013 tijdens de Eucharistievierin om 18.30 uur in de Heilige Blasius 
kerk, Langestraat 76, te Delden. 
Aansluitend is er in het tegenover gelegen parochiehuis gelegenheid tot 

kennismaking. 
                                                              Gezamenlijke Parochiebesturen  
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Glasvezel voor Beckum en het buitengebied van 
Hengelo ? 
 

‘Internet is een steeds belangrijker medium voor particulieren en bedrijven. De 

snelheid is van essentieel belang voor bedrijven nog meer dan voor particulieren. Het 

buitengebied van de gemeente Hengelo en Beckum kun je aanmerken als 
onrendabele gebieden om glasvezel aan te leggen. In toenemende mate worden met 
name in de genoemde gebieden bedrijven gevestigd waarvoor internet belangrijk is. 

Deze nieuwe bedrijvigheid is van levensbelang voor de leefbaarheid van het 
platteland. Het provinciaal bestuur hecht grote waarde aan een glasvezel netwerk in 
zogenaamde onrendabele gebieden en heeft daar 40 miljoen euro voor uitgetrokken’. 

 
Deze gegevens waren aanleiding voor het CDA gemeenteraadslid Johan Harink om 
aan het college van B&W hier aandacht voor te vragen. 

Positieve reactie gemeente Hengelo, maar… 
Hengelo erkent het belang van snel internet in Beckum en het buitengebied. Maar 
stelt ook dat het nog onduidelijk is hoe de financiering van een breedbandnetwerk 
vorm moet krijgen en of er geld van de gemeente Hengelo voor nodig is. Bovendien 

is het bij bewonersoverlegrondes en wijkplannen nog niet aan de orde gekomen. 
Toch wil het college wel in overleg treden met buurgemeenten en 
ondernemingsverenigingen om de behoefte te bepalen en (on)mogelijkheden van 

zo’n netwerk te bespreken. 
                                                                                                      BBB redactie 

 

 

Dodenherdenking Beckum was een waardige 
gebeurtenis 
 

Donderdag 25 april togen alle kinderen van groep 8 van de basisschool, 
begeleidt door meneer Mathijs, genodigden en belangstellenden vanaf de 

basisschool naar het herdenkingsmonument op het R.K. kerkhof van Beckum. 

Ook een aantal oud-Indiëgangers was van de partij, want het monument was 
oorspronkelijk opgericht ter herdenking aan de gevallen Indiëganger Toon 
ter Braak. Het werd een mooie, respectvolle herdenking aan alle gevallenen 

en slachtoffers van oorlog en zinloos geweld in de wereld. Carla Meenhuis 
van de organisatie refereerde hieraan en burgemeester Schelberg van 
Hengelo memoreerde treffende woorden in zijn toespraak. Vervolgens 

werden bloemen gelegd bij het monument en de schoolkinderen brachten 
met eigen woorden een passend gedicht of verhaal dat van toepassing was 
op oorlog, zinloos geweld en de gevolgen daarvan. 
Hebt u nog ideeën, opmerkingen, of wilt u helpen bij de organisatie, dan kunt 
u contact opnemen met Carla Meenhuis of Diny Lansink, (van de organisatie 
dodenherdenking Beckum). 
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Een flinke belangstelling bij de dodenherdenking op het kerkhof 

                                                                                      BBB redactie 
 
 

Wist u datjes… 
> Het was een grappig gezicht, de opdruk op de shirts en broeken van 
Witkampers9 dat bij TVO4 op bezoek was. Op de rug stond sponsor ‘café het 

Wippertje’ afgedrukt en achterop de broeken ‘ontstopping’. Dat weerhield het 
4e er niet van om al snel op 3-0 te komen en met een 7-1 zege te eindigen…. 
TVO3 bleef bij Rood Zwart teleurstellend met lege handen, maar het 2e won 

bij GSV2 na een vinnige pot met 1-3, prima dus… 
 

> TVO1 kreeg tegen kampioenskandidaat RKZVC een afstraffing. Ze kregen 

geen vat op het wisselende positiespel van de technisch vaardige spelers vd. 
gasten. Voeg daarbij enkele individuele fouten en misorganisatie achterin in 
de laatste fase en de 0-6 nederlaag is verklaard… 
 

> Het was door-de-weeks druk op 2 mei op de Kruudnhof-velden. TVO A1 
speelde tegen Tubantia A2 en vijzelde het doelsaldo op met een 7-1 zege. 

Mooie combinaties, goede doelpunten met een vrije schop van Cyril T. als 
neusje vd. zalm; een streep vanaf 25 mtr secuur in de bovenhoek. 
TVO2 speelde een veld verder tegen Hoeve V.2, waar uit nog met 3-1 was 

verloren na een onvriendelijke pot). Dit keer een gemakkelijke walk-over 
voor TVO2, met Pascal O. als inval-scheids. Na de 3-0 ruststand werd de 

score geleidelijk opgevoerd naar 8-0…  
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> TVO3 ontving Heracles3, maakte geen fout en stuurde de gasten met een 
5-2 nederlaag naar huis, het 5e kon NEO9 lang bijbenen, maar trok met 4-5 
aan het kortste eind. TVOa1 verloor weer van Bentelo met 1-3, maar d1 

boekte een monsterscore tegen Excelsior; 8-1 was de eindstand. 
En dan het E1 pupillenteam; na een monsterzege op Twente G. met maar 

liefst 6-17(!) is het kampioenschap aanstaande!!.. 
 

> Een geïmproviseerde TVO1 selectie toog naar het verre Gendringen (ligt 
achter Sinderen, nooit van gehoord…). Met spelers, leiding en enkele 

supporters een bustocht van plm. een uur onder ‘helse, harde dreun- 
muziek’. Een versterkt TVO2 (feitelijk) kon het in het veld niet bolwerken, 

logisch, maar verweerde zich kranig. Redelijk veldspel, maar aanvallend 
onmachtig behoudens enkele speldenprikken. Bij 4-0 stopte de teller, nu 
volgt de nacompetitie om handhaving. Eind mei, misschien begin juni gaat 

dat spelen, welke tegenstander is nog niet bekend (situatie 1 mei)… 
Een uit- en thuiswedstrijd met TVO dan wel op volle oorlogssterkte…  
 

>Ook bij Luctor wist TVO3 te winnen met 2-4 evenals het 4e, dat Delden 5 
thuis terugwees met 4-6 en TVO5 wilde niet onderdoen en kaapte met 3-5 
de zege weg bij Neede8… en TVOb1-Lochuizenb1 kende ook een 

memorabele eindstand van 10-2… 
 
 

 
 
HARTELIJK BEDANKT! 

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

De totale opbrengst in Hengelo/Beckum/Oele is € 9.232,31 
In Beckum / Oele is  € 945,28 opgehaald. 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten, mocht iemand volgend jaar voor 
het Reumafonds willen helpen collecteren, neem dan a.u.b. contact op met 
Els Harink 074 3676574. 
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Koningspelen, koningsboom en  
Koninginnedag in Beckum 
Koningsspelen waren in heel Nederland georganiseerd op 26 april. Als 
voorbode op de laatste Koninginnedag op 30 april. Ook een koningslinde 
werd in talrijke plaatsen geplaatst op 26 april en kreeg in Beckum een 

passende plaats in de tuin tussen de kerk en De Beukenhof. Met een mooi 
hekwerk er omheen. Burgemeester Schelberg toog – daags na zijn bezoek 
aan de dodenherdenking – weer naar Beckum om die boom plechtig te 

onthullen. 

 
Het onthullingsmoment vd. koningsboom door de burgemeester 

 
En toen was het dan zover. 30 April, de laatste Koninginnedag werd in 

Beckum gevierd met diverse activiteiten bij en rond de school en sportzaal. 
Het Oranjecomité was er, samen met de school, TVO en de Jeugdraad, maar 
druk mee. Eerst werden er ballonnen opgelaten door de kinderen. Voor de 

kleuters en kinderen vervolgens een mooi divers programma en ’s middags 
kon de oudere jeugd zich opperbest vermaken. Bèèntels Kabaal zorgde voor 

een passende muzikale ondersteuning. Ook burgemeester Schelberg was 
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weer van de partij voor prijsuitreikingen en het was zo gezellig bij de 
spelletjes voor zijn kids, dat hij ze met moeite mee terugkreeg naar Hengelo, 
waar verdere verplichtingen wachtten. DJ Rob vdB. kroonde presentator 

Pascal O. officieus en ludiek tot koning (grap) maar ‘die stond daar niet op te 
wachten’… Voor liefhebbers van fietsen was een mooie tocht uitgezet door 

de Twentse natuur vanaf Beckum en naar erve Hanebulten bij Buurse was 
een royaal verzorgde ‘natjes en droogjes’ pauzeplaats. Ook een 24 tal 
mountainbikers kwamen aan hun trekken met een mooie tocht. 
 

Impressies van de Koninginnedagviering Beckum 
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Volop fietsen bij het rustpunt erve Hanebulten te Buurse 
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Tussendoor en nadien konden de Oranjefans (veelal vrouwen) ook de 
inhuldiging van de nieuwe koning Willem Alexander live volgen op een groot 
scherm. Vele honderden Beckumers, jong en oud, genoten kortom van fraaie 

activiteiten en nadien was het nog lang gezellig in en bij de tent achter de 
sportzaal. 

                                                                                      BBB redactie 
 
 

Luk akkefietjes 
Ik heb laatst metdoane an zo’n schrieversfestijn in ’t dialect. Joa, ik har mie 
oawer loat’n haal’n ton ik op’n kroamschudddersfeesje van de oawerbuur’n te 

wiet in’t glèèske harre kekk’n. Wat het; te wiet, ik keek dwas deur’t glèèske 
hen, dat dear ik. Ja dat krie’j, aj met wilt doon met’ jongere volk en veurtied 
zelf ok nig genog gett’n hebt. Mer good, ik was op’t kroamfees van Vlugge 

Wilm en Hitsige Hanna, dee’d ne jonge dochter in de weeg had’n, ’n vief’n 
inmiddels al. As ik Wilm was, zo’k d’r ne stievigen knup indoon, dat zo’k…  

Mar good, de proaterieje soams keump op dee schrievers, dee’t metdood um 
den joarlijksen pries. De winnaar krig dan’n fleenk bedrag op’t spoarbeukske. 
Noe was d’r deur ne dialectgroep, ‘van riezebezzum tot aal’n schepper’ 

genaamd, ok zonne pries oetteschreem’n. En dat volk op dat kroamfees hef 
mie oppejut (en naor wear ’n glèèske) heb ik toozeg. ‘HekselmesienHarry 
geet metdoon, ik zal ’n mooi epistel op pepier zett’n, dat za’k’. 

Ik heb mie twee wekke oppeslot’n soams in de opkamer, mog nig stoart 
ewon, alleene oons Mina mog mie koffie breng’n. Noa veartien’daang ha’k 
mie meesterstuk op pepier stoan. Ne realistische kiek op ’t boernleam zo as 

dat vrogger was. Mina he’k ’t ok loat’n leas’n; zee is meespats wa krities, mer 
knik’n mie too dat ’t good was. Good, miene schrieveriej won inneleaverd  en 
ik ma woch’n en woch’n op good berich. Noe, ik kreeg vear wekke lee’n bod, 

dat ‘miene biedrage zear wön waardeard, mer ik nig bie de beste nominaties 
zat’. Ik wön hellig en dach; Nee dat zal ok wa nig. Zal wa zonne koondlikker 
kot bie’t veur met de pries goan striek’n. Hoo’t ok is of keump; disse jonge 

döt dus nooit mear met an zo’n dom tiedverknooij’n. 
                                                                              HekselmesienHarry 
 

 

Komische versprekingen met een glimlach… 
- Hij heeft de ziekte van Pakistan 
- Zijn grootvader is overleden aan een hartinflatie 
- Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is 

- Ik ben agrarisch voor stuifmeel 
- Naar ‘t gemeentehuis voor een uitstrijksel vh. bevolkingsregister 
- Voor het eten drinken we altijd een alternatiefje 
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- Ik kreeg een pen met mijn genitaliën erin gegraveerd 
- In dat stadsdeel wonen veel hallogenen 
- Mag ik u tatoeëren? 

- De dokter heeft de hartpatiënt gereïncarneerd 
 

 

 
 

         Op locatie speelplaats bij de sportzaal 
        Bar, snacks en kindervermaak aanwezig 
      Snel teamopgave, nog enkele plaatsen vrij 

 
 

Gehoord en gelezen… 
In de wandelgangen 
Het is wat in Hengelo met dat oude badhuis, dat op de nominatie stond voor 
sloop. Althans in de plannen vd. gemeente en Welbions. Enkele 
ondernemende neven dachten; prima, laat ons dat varkentje maar even 

wassen! Maar toen kwamen erfgoedverenigingen; genaamd Cuypers-
genootschap en Bond Heemschut in het geweer. En wisten de rechter te 
overreden; uitstel vd. sloop dus. ‘Met rode hoofden’ trokken de neven zich 

terug; zoek het lekker zelf uit. En ook Welbions schudde stilletjes het hoofd 
om zoveel onbegrip. Wordt dus vervolgd… 
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Het woord Fraude is helemaal van deze tijd. De vergaande maatregelen in 
het maatschappelijk bestel lenen zich er dan ook best voor. Die vele regels 

‘ter bescherming’ van nodigen feitelijk uit tot fraude plegen. Wordt feitelijk 
met allerlei toeslagen in de hand gewerkt.  

Zomaar een reeks artikelen in de media van de laatste maand. 
Paardenvlees affaires – grove misbruik van de PGB’s, zorgtoeslagen – 
grootschalige belastingontduiking – miljoenen aan zorggeld verdwijnt in Oost 

Europese landen – met scharreleieren wordt gefraudeerd – ziekenhuis- en 
operatiekosten worden kunstmatig gigantisch opgevoerd. 
Anouk deed in heel Nederland de koorts oplaaien. Wat vreemd toch; 

jarenlang afgeven op dat Eurovisie songfestival omdat Nederland weer niet 
minimaal de finale haalde en nu… Miljoenen raken enthousiast, want Anouk 
scoort met Birds een redelijke (9e) plaats. Opportunisme, toch? 

 
 

Twintig Voorzetten op                Gerard Lelifeld 
Het werd een keer tijd. Nou zullen outsiders zich afvragen; hoezo een keer 
tijd? Dat valt dan gemakkelijk uit te leggen. Want de man die de Twintig 

Voorzetten op zich ziet afgevuurd, heeft TVO als een rode draad door zijn 
leven als voetballiefhebber lopen. Hij begon als geboren Bornenaar bij NEO 
te voetballen, natuurlijk. Het werd een imposante carrière als speler in de 

hoofdmacht van zijn 16e tot zijn 33e jaar. Toen NEO de toon aangaf in Borne 
en hij in de 4e, 3e, 2e en 1e klasse speelde. Een technisch goed onderlegde 
gifkikker met een groot loopvermogen. Zo ongeveer… 
 

Vervolgens begon zijn imposante trainersloopbaan via NEO jeugdteams, 
Rood Zwart jeugd, Bon.Boys A1, 1e selectie Rood Zwart, 1e selectie TVO, 

NEO B1 hoofdklasse en vervolgens de hoofdmachten van Borne, Hengelo. 
Daarna - omdat zijn zoon Tom bij Wilh.school speelde -  enkele jaren 
jeugdcoördinator gehele jeugd Wilhelminaschool geweest. Om daarna een 

aantal jaren later als jeugdtrainer- en coördinator bij TVO terug te keren. De 
laatste 2 jaar is hij de coach van TVO A1. Hij is een echte liefhebber van het 
spelletje, laat zich aan de lijn luidruchtig horen en vormt met Tonnie Sigger 

een hecht en betrokken duo als technische staf van de A jeugd. 
Ook bij andere TVO activiteiten is hij betrokken en feestjes slaat hij samen 
met zijn vrouw Annie niet vaak over! Voor komend seizoen had hij graag 

door willen gaan bij de TVO A selectie, want er heeft zich een talentvolle 
groep spelers ontwikkeld. Helaas zal door een tekort aan spelers geen A 

elftal gevormd kunnen worden, het zit er gewoonweg niet in. Zijn mogelijke 
trainerstoekomst is ongewis, maar dat laat onverlet dat we hoognodig dit 
voetbaldier met een groot hart voor TVO aan de tand voelen. Derhalve zijn 

de Twintig Voorzetten deze maand voor Gerard Lelifeld. 
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Loopclinic voor de TVO jeugd met oa. Ingrid Prigge in 2011; Gerard Lelifeld 

(rechts) geeft uitleg 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:  
59 lentes / getrouwd met Annie Damhuis en hebben 2 kinderen, nl. Tom (24 
jaar) en Lina (22 jaar). Mijn beroep is teamleider bij Eaton Holec en hobby’s 
zijn fietsen,  lezen en hardlopen.  
 

De sportcarrière:  
begonnen als 8 jarige bij de voetbalvereniging NEO – jeugdteams doorlopen 

(alleen geen A1) en vanaf mijn 16e tot 33e jaar in het 1e elftal gespeeld. 
Daarna nog +/- 2 jaar in het 2e. Na die 2 jaar 1 jaar in het 7e gespeeld. 
Vanaf 18 jaar begonnen met het coachen van jeugdteams en later senioren 

(zie boven). Ben nog steeds lid van NEO en heb in januari mijn 50 jarig 
jubileum bij deze club gevierd. 
 

Het hoogtepunt:  
Beslissingwedstrijden tegen Borne en Stevo en alle kampioenschappen met 

het 1e elftal van Neo en elke goal die ik gemaakt heb. 
 

NEO, Borne en Blauwwitters, wat zijn de verschillen tussen 

deze Bornse clubs? 
NEO is club met meeste leden. NEO is groot en moet een goede organisatie 
hebben. Toch spelen ze 4e klasse. In de loop van de jaren zijn er veel “van 

buitenaf aangetrokken trainers“ bij de jeugd (alle selectie-teams spelen 
hoog) gekomen waardoor de “NEO cultuur “ minder is geworden. Zijn bezig 
om weer oudere spelers hiervoor te benaderen en zorgen dat alles weer met 

beide benen op de grond staat. Tevens komen jaarlijks goede voetballers 
door in een reeds jong 1e en 2e wat ook problemen kan geven.  
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Borne is een kleinere club waar iedereen voor de club staat en een andere 
mentaliteit hangt. Daarom is strijdlust en acceptatie hoger. Ze spelen hoger 
dan NEO en dat zegt genoeg. Verder spelen ze op een mooi complex. 

Blauwwitters is denk ik te vergelijken met Borne. Zijn gedegradeerd en 
hopen op aanwas van andere Bornse clubs. Alleen spelen op 1 groot 

voetbalcomplex waar zaterdag en zondag veel activiteiten zijn. 
 

Bij TVO was je hoofdcoach in de 90er jaren, wat was toen het 

niveau en wie waren de sterkmakers?:  
TVO 1 en 2 getraind van 1994 tot 1997. Speelden toen 4e klasse en hadden 
een mix van jong en oud en vooral het laatste jaar deden we mee om de 

bovenste plek.  Helaas – en dat vind ik nog jammer – geen kampioen 
geworden in dat jaar. Mark Michorius was toch de speler die progressie heeft 
gemaakt. Het zijn 3 mooie jaren geweest met een hele enthousiaste groep.     
 

Het werken met de TVO jeugdteams geeft veel voldoening, 
want:  
Zijn altijd op training en met heel veel leergierigheid en enthousiasme. 
Techniek gecombineerd met snelheid (later tactisch) vind ik belangrijk voor 
de jeugd en ben dan ook begonnen met circuittraining waar alle aspecten 

van het voetbal inzaten wat je zaterdags in de wedstrijd wel weerzag. 
 

Toch waren er wel eens botsingen met onwillige spelers; is 

dat de tijdgeest of…? 
Ben van de oude stempel en wil als ik sport altijd winnen. Of dat nou op 

training of in een wedstrijd is; 3 punten zijn voor mij. Heb dan soms wel 
moeite met de mentaliteit van spelers die er dan anders over denken en 
doen.  
 

De A selectie van TVO bevat wel een aantal spelers die door 
zullen stoten naar de 1e selectie, hoeveel schat je?:  
Tonny en ik vinden het jammer dat we het team nog niet een jaar bij elkaar 
hebben kunnen houden dat was misschien beter geweest. Helaas is dit niet 
zo. Hoeveel spelers? Dat zijn keuzes  van de nieuwe trainers doch hoop op 3 

(of 4) spelers. Toch zijn de jongens er nog niet en zal veel arbeid verricht 
moeten worden maar ik heb vertrouwen in de nieuwe enthousiaste trainers. 
 

Duitsland wordt straks wereldkampioen voetbal, Nederland 
moet afhaken: 
Deze stelling gaat denk ik niet meer op. Maken als iedere fit is - en met een 

gunstige indeling poule - een goede kans om volgende ronde te halen en dan 
verder kijken. Gezien de voetbalontwikkelingen in andere landen zal 
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onderlinge kwaliteit gelijkwaardig zijn. Zal op details en soms geluk beslist 
worden.    
 

Nieuwe paus Benedictus, nieuwe koning Willem Alexander; 
dit jaar 2013 is nu al een historisch jaar: 
Soms kan het zinvol zijn dat andere aan het roer komen voor eventuele 
veranderingen op welk gebied dan ook. We hebben nu een enthousiaste en 
sportief stel aan de macht maar toekomst zal het uitwijzen. Het zijn 

belangrijke ontwikkelingen en historische momenten maar om nu al te 
zeggen dat 2013 al een historisch jaar is? Ik kan niet in toekomst kijken..  
 

Iets anders; vind je het ook zo erg voor Weekers met zijn 
onwetendheid van de zorgbetalingen aan oa. Bulgaarse 
criminelen?  
Hij is gekozen en verantwoordelijk voor die positie en heeft zich moeten 
verantwoorden maar vertrouwelijkheid is nu een stuk minder. Toch mag hij 
blijven zitten! Mensen zijn – als het om geld gaat - toch erg creatief. Je kunt 

je huis goed beveiligen doch iemand verzint weer iets om toch in te breken. 
Dit geld ook voor de zorg. Daar verhogen ze de prijzen van de rekeningen 
ook zo maar.    
 

De goede volgorde ‘s morgens; toiletteren, hond uitlaten, 
krant lezen, aankleden, koffie zetten en… 
Toiletteren / aankleden / kopje thee met cracker of yoghurt met muesli/ 
hond uitlaten / fiets naar werk en ’s avonds krantje. 
 

Wilders, Samsom, Thieme, Rutte, Krol, Roemer of Buma: 
Ben niet zo politiek gestemd. Wel op PvdA gestemd. Je kunt als partij nog zo 

veel idealen hebben, de meerderheid – na vele onderhandelingen – beslist. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel 

aan…: 
Grootste bewondering voor mensen die eerlijk zijn en dus een hekel aan 
oneerlijke mensen.. 
 

Boerenstamppot, schnitzel/karbonade/aardappelen etc., 
pasta’s, chinees of….:  
Ik lust bijna alles maar ben niet gek op spruitjes en pasta maar bij een 
Indische rijsttafel schep ik wel een paar keer op. 
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Humor is Youp van ’t Hek, Myers, mr.Bean, Nadjib of….: 
Mr. Bean is niet mijn favoriet – rest volg ik niet zo maar pas geleden naar 
Bert Visscher geweest –  wat een energie heeft die man. Verder kan  humor 

elke dag aanwezig zijn.. 
 

Favoriete tv programma’s en muziek:  
studio sport / wereld draait door / Pauw en Witteman. Muziek : vind bijna 
alle muziek leuk, doch naar Queen en Andrea Bocelli luister ik vaak. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar, omdat: 
We gaan vaak stedentrip maken doch willen keer naar Cuba (maar moeten 

dan snel zijn omdat de cultuur door  buitenland beïnvloed wordt) en willen 
met een camper door Canada rijden om alle schoonheid te bekijken.  
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:  
laat mij maar lekker slapen !! 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Hoop dat ieder gezond en gelukkig blijft !! 

 

 

Mijmeringen                            Wie lacht er het laatst? 
Al vanaf het begin van de tijd dat Mark Rutte, volgens zijn zeggen, de 
premier is voor alle Nederlanders, erger ik me aan zijn uitbundige lachen. 
Sinds hij premier is, is er in ons land alleen maar crisis geweest. Nou wil ik 

niet zeggen dat dat alleen zijn schuld is, maar in het nieuws hoorde ik dat in 
Frankrijk er nu pas sprake is van crisis en dat er in Duitsland zelfs een kleine 
economische groei is. En wat wil Mark doen om de crisis op te lossen, hij wil 

ons een nieuwe auto laten kopen.  
Goed idee, vind jij ook niet? In mijn kennissen kring ken ik drie mensen die 
een nieuwe auto hebben, twee hebben hem van hun baas, een leaseauto, de 

derde heeft hem particulier gekocht. Wat denk je, hoeveel mensen aan een 
nieuwe auto kopen denken als er elke dag meer mensen werkeloos worden 
en naar de voedselbank gaan. Misschien is het zo dat ik op een andere krant 

geabonneerd ben dan Mark. In de krant die ik lees staat een heleboel ellende 
over werkeloosheid en een uitblijvend herstel. Een paar keer per jaar komen 

we op een visite en daar wordt ook op die manier gepraat.  Och, zo’n 
apparaat heb je al voor een paar honderd euro, alsof dat voor niks is. Dat 
zullen de mensen zijn waar onze premier dagelijks mee omgaat en niet met 

de mensen die werkeloos zijn of voor een deel afhankelijk zijn van de 
voedselbank. 
Zullen we het ook nog hebben over die twee vriendjes van Mark, die mogen 

blijven als staatssecretaris. Fred Teeven wist al een hele tijd, volgens eigen 
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zeggen, dat er iets goed mis was bij mensen die hier bescherming zochten. 
Hij wist van de problemen van die jonge Rus, maar heeft toch niets gedaan, 
gevolg zelfmoord. Kun je dat ook dood door schuld noemen!! Dan hebben 

we ook nog een staatssecretaris op justitie. Daar krijg ik helemaal geen  
hoogte van. Eerst krijgt hij, van een vriendje, zonder tegenprestatie, een 

grote foto langs de weg, om meer mensen op hem te laten stemmen en als 
toppunt van menslievendheid geeft hij honderd miljoen (100.000.000) euro 
aan “hulpbehoevende” Bulgaren met als excuus, “Wir haben es nicht 

gewust”. Wie kan er nog lachen. 
                                                                               Johan Menkehorst  
 

 

Toneelvereniging „De Vriendschap” 
met Openluchtspel 2013 
Het is weer zover. De toneelvereniging „de Vriendschap” brengt weer een 
openluchtspel op de data’s  5, 6, 12 en 13 juli a.s. Gebracht wordt het 

openluchtspel. 
„Het beloafde laand”, geschreven door de heer Henk Krosenbrink. Een 
plattelandstuk in het dialect. Een mooi verhaal met veel humor en emotie. 

Eénmalig keren wij terug naar onze oude locatie, het erve „de Snuve” van de 
fam’s Pasman en Aalpol, Tesinklandenweg 25 te Usselo. Aanvang van de 
voorstelling is om 20.00 uur! Vanaf 19.00 uur is het erf open, waar u van 

harte welkom bent. Kaarten zijn vanaf 15 mei te bestellen op onze website 
www.devriendschap.com  
De kaarten zijn ook te verkrijgen bij de onderstaande adressen: 

Boekelo              :  fa. Rudy van Ulzen, Beckumerstraat 11 
Enschede            :  Riëtte Wissink-Roossink, tel: 053-4773098 

Let wel, u reserveert een avond en dus geen bepaalde stoel. Onze website 
geeft de meest actuele informatie over het openluchtspel. De 
toneelvereniging „De Vriendschap” gaat er weer voor om u een mooie avond 

in de openlucht te bezorgen.                                                 Het bestuur  
 
 

Afsluiting N739 Haaksbergen – Hengelo  
van 3 t/m 14 juni 2013 
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, 
veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werken wij op vele plaatsen aan de 
verbetering van de wegen in Overijssel.  

http://www.devriendschap.com/
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Op 3 juni 2013 starten wij met het uitvoeren van groot onderhoud aan de 
provinciale weg N739 Haaksbergen – Hengelo. De werkzaamheden 
omvatten: 

 het aanbrengen van nieuw asfalt op de hoofdrijbaan van Haaksbergen tot 
de A35 bij Hengelo; 

 het vernieuwen van de fietspaden buiten en binnen de bebouwde kom 
van Beckum; 

 de aanleg van een fietspad nabij de Oude Meulenweg bij de aansluiting 

A35. 
 
Door deze werkzaamheden is de hoofdrijbaan van maandag 3 juni 0.00 uur 

tot vrijdag 14 juni 22.00 uur afgesloten.  
 
Omleiding/bereikbaarheid tijdens de afsluiting 

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N347/N740 en N18.  
Aanwonenden blijven bereikbaar. De doorgang van openbaar vervoer, 
hulpdiensten en aanwonenden wordt geregeld door verkeersregelaars. 

De wegomleidingen worden met borden aangegeven en zijn te vinden op 
onze website.  
           Kijk voor meer informatie op onze website: www.overijssel.nl/N739 

 

Een akkefietje dat met een sisser afliep… 
Het kan soms raar lopen. Neem nou het incident na de voetbalwedstrijd 
TVO-Etten op 21 april jl. De TVO accomm.medewerkers ontdekten 
maandagmorgen dat vernielingen waren aangericht bij en op een van de 

velden. Meteen werd voetstoots maar aangenomen, dat de Beckumer jeugd 
hiervoor aansprakelijk zou zijn. (Die overigens wél soms op 
woensdagmiddagen balgeren op kleedkamerdaken, bij de tribune en op  op 

de dug outs, zoals in de vorige BBB – Zijlijn – al vermeld stond).  
Maar die 21 april dus. 
En kwam maandagavond bij een TVO bestuurder telefoon binnen van een 

Etten speler. ‘Wij zijn zondagavond met enkele jongens uitgeweest en 
kwamen op de terugweg door Beckum. Uit balorigheid wilden we nog even 
het veld verkennen en zijn toen bij het doel ‘aan het ravotten geweest’’. Met 

de gememoreerde schade dus. TVO moest de schade maar opnemen en 
dan zouden de Ettenaren wel betalen. Hetgeen ook geschiedde; er was 

netjes 50 euro betaald voor de aangerichte schade. Tsja, het kan soms raar 
lopen…. 
                                                                                   BBB redactie 
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De K.V.O. doet verslag  
 

Met ruime belangstelling (60 leden) kregen we een uitleg en inzicht in en met 
het functioneren wanneer iemand reumatische of artrose klachten heeft. 
Nancy ter Avest genomineerd voor de verkiezing van  “Mooi mens 2013”door 

de I.Z.Z. sprak op zeer enthousiaste wijze over haar vakgebied bij Medisch 
Spectrum Twente. Vanuit haar werkzaamheden is zij een aantal jaren 
geleden in contact gekomen met een groep fietsende reumapatiënten en 

artsen en zorgondersteuners. Deze groep fietsen ieder jaar naar de Europese 
bijeenkomst voor reuma, nu sluit ieder jaar een groep mensen vanuit Twente 
aan. De opgerichte stichting waar Nancy deel van uitmaakt organiseert ook 

één keer per jaar wat voor de jeugd met reuma. Om de stichting te steunen 
of voor informatie kan u kijken op de site Reumarun. 
 

Waarom Mooi Mens? 
Omdat reumapatiënten meer kans hebben op hart- en vaatziekten, is het 
belangrijk dat zij regelmatig bewegen. Nancy heeft daarom Stichting 
Reumarun opgericht. Met deze stichting stimuleert zij reumapatiënten om 
meer te gaan sporten. Elk jaar fietst ze in haar vrije tijd met een kleine groep 
reumapatiënten naar het Europese Reumacongres. Daarnaast organiseert zij 
jaarlijks nog een andere activiteit, bijvoorbeeld paardrijden voor kinderen 
met jeugdreuma. Nancy wil hen motiveren om te blijven bewegen en hen in 
contact brengen met lotgenoten en zorgverleners.  
 

Reactie Nancy 
“Reumarun biedt patiënten de mogelijkheid, met deskundige begeleiding en 
het wegnemen van financiële drempels, onbezorgd te ontdekken hoe  
meer reumapatiënten te motiveren. Als zij blijven bewegen, maakt dat een 
groot verschil voor hun gezondheid.” 
 
Namens het bestuur hebben we spontaan de melkbus bij de uitgang 

geplaatst en daar zat toch gauw € 130,- in voor het goede werk wat Nancy 
verricht. 
Na de bevlogen uitleg van Nancy kregen de fysiotherapeut, huisarts en de 

verpleegkundige werkzaam vanuit het  Medisch centrum in de Beukenhof de 
gelegenheid om zich voor te stellen aan de dames van de KVO; zegt het 
voort zegt het voort….. 

 
Dinsdag 4 juni 2013 vindt de fietstocht plaats vertrek vanaf het 
kerkplein om 8.45 uur OPGAVE KAN NOG  
De datum waarop het seizoen 2013/2014 start is woensdag 25 september 
2013 om 19.30 in het Proggiehoes. 

                                                                                       KVO bestuur 
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BELEEF HET, EEN ZONNEDAG  
MET DE ZONNEBLOEM! 
 

De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert op zaterdag 22 juni 

een gezellige dag op locatie Proggiehoes, aan de Beckumerschoolweg. 
Om 10.00 uur wordt u daar verwelkomt met koffie & thee, en daarna laat u 
zich gewoon lekker verrassen door ons ! We hopen er een leuke Franse dag 

van te maken. Om ongeveer 15.00 uur zullen we het programma eindigen en 
zo nodig brengen we u als gast thuis. Deze dag is geheel gratis! 
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven vóór 13 juni 

bij Ans Mulder, Tel. 074 - 36 76 533.  
Geef dan ook door of u wél of niet thuis gebracht wilt worden. 

We hopen u met velen te mogen begroeten op 22 juni ! 
                                                                Zonnebloem afdeling Beckum 
 

 

Zijlijn                                                          Pinksterfeesten 
 

In onze situatie hebben we er niet echt deel van uitgemaakt. Natuurlijk 
hebben we de vrijdagmiddag wel bezocht. Het was weer als vanouds. De 
voorzitter, Ben ter A, heette ons welkom en vertelde aan het eind van zijn 

praatje, dat er een bus in de gang stond voor een vrije gift. Hij stelde voor er 
een opgevouwen briefje in te doen, dat rammelde niet zo in de melkbus. 
Tevens gaf hij aan dat, wij ouderen, in de toekomst toch ons geld of huis 

zouden moeten opeten, dus konden we dat beter nu aan Beckum besteden. 
Ben had er echt over nagedacht! 

 
De middag zelf was zeer geslaagd. Leuke stukjes, grapjes en grollen. Ieder 
jaar komen er nieuwe jonge ouderen bij en worden de echte ouderen, wij 

ook, ouder. Na afloop moest Johan nog even met een voormalige buurman 
praten en dat hield in dat we zo ongeveer de deur hebben helpen dicht doen. 
Het was een leuke middag en volgend jaar zijn we zeker weer van de partij 

                                                                                  Rie Menkehorst  
 

Opmerkelijk… 

TVO1 zaalvoetbal eindigde het seizoen op de 2e plaats met 47punten, doelgemiddelde 

167-107. TVO2 zaalvoetbal werd 4e met 29 punten, doelgemiddelde 118-88…. 
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TouwTrekVereniging Oele is opgericht in 1978 naar aanleiding van een 
aantal kermistoernooien in de buurt. Na 35 jaar zijn we nog steeds een 

actieve vereniging. We tonen tot op de dag van vandaag op menig toernooi 
in binnen- en buitenland onze krachten. 
 

We willen dit 35-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
Op zondag 16 juni organiseren we voor al onze leden, oud-leden, 

sponsoren en andere mensen, die zich mede betrokken voelen bij onze 
vereniging, een gezellige middag. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar bij 
De Schole in Oele, met aansluitend een hapje en drankje tot ca. 18.00 uur. 

Omdat ons adressenbestand niet helemaal up to date is, nodigen wij langs 
deze weg iedereen uit, die wij niet konden bereiken. 
 

Zeg het voort en hopelijk tot ziens op 16 juni in Oele! 
                                              De jubileumcommissie (www.ttvoele.nl) 
 

 

Beste ouders, 

Zoals U weet kunnen leerlingen uit Beckum via de Muziekschool Hengelo 

blokfluitles krijgen in Beckum.De lessen worden gegeven op maandag- en 
dinsdagmiddag in “Het Proggiehoes”.  Ik kom, of ben al in groep 3 geweest 

om de kinderen informatie te geven over de blokfluitlessen. Ze 
hebben/krijgen  allemaal een informatiefolder en een aanmeldingsformulier. 
In verband met de planning voor het volgende schooljaar zou ik graag zo 

spoedig mogelijk willen weten hoeveel kinderen de blokfluitlessen gaan 
volgen.(uiterlijk 1 juli). 
U kan het aanmeldingsformulier inleveren bij de leerkracht of bij mij. 

Wilt U verdere informatie of hebt U nog vragen, dan kan U mij altijd bellen 
(06 21950258) of mailen (ltenvregelaar@home.nl). 
                                                                             Liedeke ten Vregelaar 
 
 

~        2013 

 

http://www.ttvoele.nl/
mailto:ltenvregelaar@home.nl
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Er zit muziek in de Engelse tuin van het 
Wapen van Beckum. 

Op 16 juni a.s. vormt de Engelse tuin  van het Wapen van Beckum  het decor 
voor een gezamenlijk noaberconcert van het Twents Fanfare Orkest en de 

Koninklijke Enschedese Leo Harmonie.  
De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie viert dit jaar haar 120 jarig 
jubileum. Naast een slagwerkgroep zijn er nog drie orkesten. Een C-orkest  

voor leden die  net begonnen zijn op een instrument en nog moeten leren 
samenspelen onder leiding van een dirigent. Hierna volgt het B-orkest waar 
de moeilijkheidsgraad wat groter wordt om ten slotte in het A-orkest te 

komen.  
Het Twents Fanfare Orkest (TFO) maakt al vanaf 1935 muziek in Hengelo en 
is geen onbekende in Beckum. Het Twents Fanfare Orkest bestaat naast het 

orkest uit een slagwerkgroep en een leerlingenorkest. Haar streven is dan 
ook om leerlingen zo snel mogelijk in het leerlingenorkest mee te laten 
spelen, zodat het gevoel voor samen spelen al vroeg wordt ontwikkeld. 

Naast het geven van concerten verleende het orkest medewerking aan 
andere festiviteiten. Tijdens het concert zal een nieuwe compositie, die Luuk 

Meinders (dirigent van de Leo Harmonie) als huwelijksgeschenk aan Wim 
Booy (dirigent van het Twents Fanfare orkest), heeft gegeven zijn première 
beleven. De bezoekers zullen tijdens dit noaberconcert worden getrakteerd 

op een zeer gevarieerd muzikaal programma, dat bij slecht weer wordt 
verplaatst naar “de Beunder” 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 16 juni a.s. bij Het Wapen van Beckum. 

Dit concert wordt u aangeboden door de twee orkesten en begint om 12.30 
uur. 
 

 
 

Pinksterfeesten Beckum springlevend 
Het wordt elk jaar vroeger, zo lijkt het. De seniorenmiddag als start 
van de Pinksterfeesten; om een uur beginnen de ouderen binnen te 

druppelen, om half twee zit de zaal al voor driekwart vol en om kwart 
voor twee worden de laatst stoelen achterin bezet.  
 

En na de koffie en ruim bijpraten begint om half drie het programma maar 
niemand die zich dat uur had verveeld… 
Levenslust bracht weer een mooie gevarieerde show voor de senioren, het 

Proggiehoes zat afgeladen vol. Een mix van improvisatie, gedichten, sketches 
over oude en nieuwe tijden, leuke liedjes, de quiz met ‘oh ja’ antwoorden, 

vertederende kus scène, - mimiek met mooie muziek - , de spastische 
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loopjes, een hilarische operatie met DrOetker en natuurlijk Hei’jt al heurt, de 
roddels van Beckum. Vooral na de pauze wisten, volgens veel bezoekers, de 
sterke Levenslustenaren te overtuigen Een topper was ook het 2 euro 

muntstuk, vastgeplakt bij de ingang vh. Proggiehoes. Talloze bezoekers 
bukten zich om dat muntstuk op te rapen… De bezoekers werd nadien 

gevraagd om – in deze tijd van recessie –  een vrijwillige bijdrage in de bus 
te stoppen en daaraan werd royaal gevolg gegeven. De seniorenmiddag was 
kortom een prima start van de Pinksterfeesten. De Beckumer feestavond 

kende weer een grote belangstelling, de sfeer was uitstekend en de quiz 
zorgde voor ‘ludieke hoofdbrekens’ bij de talloze deelnemers. 
 

 
Vol Proggiehoes; start vd feesten met seniorenmiddag door Levenslust 

 

Zaterdag vogelschieten nieuwe stijl met een strakkere regie vwb. koningen 

afhalen en andere opstelling plaats dichtbij de tent. Dat was een geslaagd 
initiatief. Het bleef droog, burgemeester Schelberg – en z’n vrouw en kind – 
losten het openingsschot en er ontbrandde een mooi toernooi voor heren, 

dames en jeugd. Rond half drie schoot de nieuwe koning (na 2 ½ ronden) 
de vogel plus staart naar beneden. Theo Wijlens jawel, voor de 3e keer 
schutterskoning van Beckum – plus een keer Oeler koning – betekent een 

indrukwekkende staat van dienst!! “Zet er ook maar in, dat Theo en ik elkaar 
precies 40 jaar geleden hebben getroffen op de Volksfeesten”, meldde een 
enthousiaste echtgenote Marga. Betsy Scholten prolongeerde haar 

damestitel, ook al weer voor de 3e keer! Klasse verloochend zich niet, bleek 
maar weer. Bij de jeugd werd Jochem Tenhagen bekroond met het 
koningschap. Proclamaties werden door de ambitieuze schutterskoningen 

uitgesproken. Spreekstalmeester Alfons Harink kwam tijd tekort, want om 18 
uur wachtte TVO-ERIX op het voetbalveld… 

De kinderen kregen een geslaagd, gevarieerd programma voorgeschoteld. 
Op de volgende pagina het enthousiaste verslag vh kinderfeestcomité. 
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‘DE KINDERFEESTEN in Beckum op zaterdagmiddag waren een groot succes. 
Voor de PEUTERS en KLEUTERS was er een springkussen en een stormbaan, 
schminkers en men kon een ponyritje maken. In de tussentijd liepen er 2 

dames rond met grabbeljurken en kon men grabbelen. 
Voor  GROEP 3 t/m 6 hadden we het Circus CAROLY uit Goor laten komen en 

konden de kinderen  7 verschillende acts gaan oefenen. 
Voor  GROEP 7 en 8 en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs kon men kiezen uit 
workshop STREEDANCE of SPEEDSOCCER. Iedereen was heerlijk actief 

bezig. 
Om 14.30 uur hadden we een optreden van de kinderen met de streetdance, 
in de tussentijd werd  E 1 gehuldigd met hun kampioenschap voetbal en later 

gingen de kinderen met het circus hun kunstjes laten zien. 
Als afsluiter gaf het CIRCUS CAROLY een indrukwekkende  show weg. 
 

Al met al een geslaagde middag en mede dankzij  de collectanten en de 
goede giften van iedereen, ruim € 3000,= opgehaald,  konden we dit tot een 
enorm SUCCES maken. Tevens ook alle vrijwilligers , HARSTIKKE BEDANKT ! 
 

Met dit geld steunen we ook andere jeugddoelen en activiteiten. 
Bedankt allemaal en de groeten van het kinderfeest comité’. 
 
De hardcore fans kregen ’s avonds shows te zien van DJ’s Dune en Paul 
Elsak naast ‘de huisdisco’ van Blacklight. 

 

 
De ‘drie koningen’ bij het vogelschieten; Jochem, Theo en Betsy! 

 

De eerste Pinksterdag waren eerst de stoere binken aan bod; Lowland- en 
Highlandgames. Tientallen ploegen deden hun best bij de onderdelen en 
tegen half vier werd de finale afgewerkt. Nadat speaker Ben ter Avest nog 

maar eens de spelregels herhaalde… voor de duidelijkheid natuurlijk. 
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Het publiek stroomde toen naar het lunanpark en Noaberrock festival 
ernaast. Een prima primeur en volgens veel muziekfans zeker een 
prolongatie waard. Vele honderden genoten van de verschillende genres en 

disco Blacklight regelde soepel de organisatie. Vooral het debuut van Young 
and the Future was zeer verdienstelijk. Bentelo’s en Beckum’s talent op de 

bühne. De klasseband The Originals sloten ’s avonds het feestprogramma af.  
 

 

Winnende ploeg bij Lowlandgames 

 

 
De klauterbaan kostte veel inspanningen bij de highlandgames 
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De Joekels; lachen, gieren brullen en…. muziek maken; noaberrock! 

 

Pinkstermaandag was het inmiddels befaamde Gek in’ drek spektakel. Waar 
voor duizenden toeschouwers met voertuigen van allerlei vorm en uitrusting 

door de drek gepleard werd. De motregen later mocht de pret niet drukken! 
Vooraf was door veel Beckumers – oud en jong – een mooie fietstocht 
gereden. Ergens achter de Rutbeek was de pauzeplaats waar Bennie en Jo 

Vossebeld welverdiende drankjes en versnaperingen uitdeelden. 
Opvallendste deelnemer was Tonnie Vossebeld; te voet liep hij de hele route, 

plus 2x5 kilometer naar zijn woonplaats Delden. Totaal goed voor 35 
kilometer, dat is dus klasse. De Heinoos sloten de Pinksterfeesten af voor 
een volgelopen tent met gevarieerde goede feestmuziek. De liefhebbers 

kwamen volop aan hun trekken en de Stichting Zomerfeesten kende hiermee 
een prima afsluiting van de Pinksterfeesten 2013. 
 

Gek in’drek impressies! 
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De uitslagenreeks Pinksterfeesten 
Winnaars vogelschieten: 

Heren   dames   jeugd 
Theo Wijlens  Betsy Scholten  Jochem ten Hagen 

Highlandgames                  Lowlandgames 
1.Sterk met talent    1.De schavuiten 
2.Hoonhook     2.De woeste keet 

3.Mac Droak     3.Keet combinatie Beckum 
4.Maffe kikkers     4.Teletubbies 
5.Tis vrij gezellig    5.Bentelo 

Gek in’ drek winnaars 

Autoklasse  4x4 klasse  speciaal klasse 
1.Rene Altena  1.Berry Zweers  1. Wolter Klinkien 
2.Gebr. Bouwhuis 2.APK Gerrits zelfbouw 2. Arne en Johan 
3.Patrick Strijker 3.Erik Deelen  3.JanHenk Schroer 

http://semvanderwal.nl/wp-content/uploads/2013/05/SVDW20130520134749.jpg
http://semvanderwal.nl/wp-content/uploads/2013/05/SVDW20130520135325.jpg
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Moterklasse 
1.Ruud Scholten 
De Gekste gek in´n drek winnaars zijn:  

1e  Familie Flodder uit Haaksbergen      
2e  Jeugdraad Beckum 

3e  Rodeo Team Hengelo 
 
 

Nieuwe bibliotheekvoorziening in de basisschool 
de Bleek vervangt  Bibliobus 
De bibliobus stopt er mee. Op maandag 1 juli kunt u voor de laatste keer 
gebruik maken van de bibliobus in Beckum. Vanaf september bent u welkom 
in de nieuwe bibliotheekvoorziening in basisschool de Bleek. Samen met de 

basisschool en de dorpsraad zorgen we daar namelijk voor een nieuwe, 
kleine bibliotheek voor jong en oud.  
 

Langere uitleentermijn 
Tot en met 1 juli kunt u nog gebruik maken van de bibliobus. De materialen 
die u leent bij uw laatste bezoek in juni of juli, mag u tot 1 september 

houden. U kunt deze bij de nieuwe bibliotheekvoorziening in basisschool de 
Bleek inleveren. 
Welkom in Bibliotheek Hengelo! 
Tot die tijd kunt u bij terecht bij de bibliotheek in Hengelo om te lenen en in 
te leveren. U bent van harte welkom. U kunt daar alvast uw huidige 
bibliotheekpas inwisselen voor een nieuwe pas, waarmee u straks in de 

nieuwe voorziening in Beckum kunt lenen. Wissel uw buspas in en krijg de 
originele bibliotheektas cadeau! 

Meer informatie over de nieuwe bibliotheekvoorziening in Beckum volgt later. 
We houden u op de hoogte. 
Niet meer zo mobiel? Gebruik Bibliotheek aan Huis! 
Bent u niet meer zo mobiel en is een bezoek aan de bibliotheek lastig voor u? 
Dan kunt u met uw lidmaatschap gratis gebruik maken van Bibliotheek aan 
Huis. U geeft aan wat u het liefst leest en wat uw interessegebieden zijn; een 

vrijwilliger zoekt boeken voor u uit en brengt deze bij u thuis. Voor meer 
informatie of aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer 074–
3762723 of 074–2773844. 
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TEST UW  GEZONDHEID BIJ DE BEUKENHOF! 
Op donderdag 13 juni a.s. houdt het team van de Beukenhof (bestaande 

uit arts Henny de Hartog, fysiotherapie Beckum- Reinout Vrijhoeven, 
wijkverpleegster Carint- Mariël Lammersen en podotherapeut  Wies 
Karssenberg) open dag! Aansluitend op de markt,  van 16.00 uur tot 

18.00 uur, krijgt u vrijblijvend de kans om uw gezondheid op verschillende 
vlakken te testen.  Wil u o.a. getest worden op uw bloedsuiker of bloeddruk, 
weten waar uw lichamelijke klachten vandaan komen of juist testen hoe 

flexibel u nog bent? Tijdens deze open dag staat het team van de Beukenhof 
(Appelhof nr. 8) met een kopje koffie voor u klaar!  
 

 

Spannende, gedenkwaardige slotweken  

voor TVO 1 voetbal 
Thijs Vaanholt, hij kwam 2 ½ jaar geleden met vliegende trom binnen als 
TVO selectietrainer. Om Wim Olde Riekerink tussentijds op te volgen, die het 

1e elftal, ondanks zijn goede bedoelingen, inzet en beschaafde optreden, 
bijna niet meer aan de praat kreeg. De selectie had klaarblijkelijk iemand 

nodig, die ‘het bed eens flink ging opschudden’.  
Thijs Vaanholt, eerdere TVO selectiespeler, had als jeugdtrainer bij TVO en 
hoofdtrainer van o.a. Vosta, zijn vaardigheden als oefenmeester al laten zien. 

Als motivator, met goede oefenstof, goede coaching en ook een beetje bluf 
overbrengen. Bij TVO klikte het prima, er groeide zelfvertrouwen en vorig 
seizoen werd de titel behaald. Toch was soms ‘op dun ijs geschaatst’, wat 

zoveel zeggen wil, dat geluk in een aantal wedstrijden niet ontbrak. 
Vervolgens kwamen er aanmeldingen van nieuwe spelers met ambities voor 
een selectieplaats en leek er kwalitatief een bredere basis voor het eerste te 

komen. Dat is voor een deel wel bewaarheid geworden, maar de eindbalans 
opmakend; ‘het hield niet over’. Mede door slepende blessures, waarbij 
vooral het definitief afhaken van Bart (de nestor - en nog steeds - mentale 

spil in het team) een gevoelig verlies blijkt. 
Het bericht dat Thijs Vaanholt komend seizoen trainer van Hengelo wordt,  
kwam voor insiders niet onverwacht. Je voelde dat zijn ambities hoger lagen, 

bij TVO ‘leek het vuur aan het doven’ en ook in zijn coaching ebde (wellicht 
onbewust?) de scherpte wel eens wat weg. Althans, dat was een 
constatering van sommigen. Dat hij nu naar - 3e klasse degradant - Hengelo 

vertrekt, mag hier en daar verwondering wekken. Maar daar zullen ambities 
zijn uitgesproken en denkelijk ‘spelers gaan rouleren die een aantrekkelijke 

overeenkomst voorgelegd krijgen’. Zo ongeveer. Dat daarbij ook, tegen de 
afspraak in, een TVO selectiespeler werd benaderd maakt het geheel nogal 
zuur. 
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Reuring voor en achter de schermen 
Rond de laatste competitieronde bij en tegen Gendringen waren spanningen 
voelbaar. Nadat betrokkenen elkaar bij overleg ‘diep in de ogen hebben 

gekeken’, werden de gelederen gesloten. Want bij TVO was het vooral 
belangrijk om bij de hierboven beschreven situatie het hoofd koel te houden. 

Hoe komen we als team het best uit de perikelen rond de extra 
degradatieronde? En dan; laten we proberen om vooral de waardevolle 1e 
selectiespelers te behouden maw.; hoe kunnen we een goede selectie veilig 

stellen tav. komend seizoen? Daarnaast wordt het inpassen van capabele 
jeugdspelers een belangrijke opdracht vd. technische staf. 
  

Dan de actualiteit van vrijdag 25 mei!!!  
 
 

TVO 1 heeft het geflikt! 
 

Het was me wat, daar in Lievelde vorige week vrijdag. Waar 
TVO ‘s avonds moest spelen voor behoud in de 4e klasse. 
Volop ingrediënten voor een spannende pot; TVO was vrijwel 

op volle oorlogssterkte met Danny terug op het middenveld. 
Een volle bus met jonge en oudere supporters arriveerde uit 

Beckum. Er zat spanning op de groep, er was een 
verwachting van nu of nooit, er was goede hoop dat het zou 

lukken. 
 

Na de aftrap ontspon zich een duel met een patroon van; meer 

voetballend vermogen bij TVO versus venijnige counters van Erix via de 
snelle spitsen, waaraan de TVO defensie aanvankelijk de handen meer 
dan vol had. Marin moest handelend optreden. TVO aanvallers werden 

ook geregeld onreglementair afgestopt zonder kaartconsequentie. Na 
ruim een kwartier verslikte Mart zich lelijk, leed balverlies, zag de Erix 
aanvaller ontsnappen en die liet Marin kansloos met een lage schuiver, 1-

0. Dezelfde Mart ging later wel voorop in de strijd. TVO herpakte zich, 
doch strandde bij slordig uitgevoerde een-tweetjes of vond een 
uitblinkende Erix goalie op z’n weg. Tijn was met een kopbal dichtbij de 

gelijkmaker, maar keeper Klein Tank tikte de bal over de lat.  
Na de pauze begon TVO offensief, kreeg weer beste kansen. Het was 
een vat vol emoties in en langs het veld. Erix hapte naar adem, de 

gelijkmaker hing in de lucht maar de klok tikte verder. Geregeld 
krampaanvallen van Erix spelers wekten ergernis op bij de TVO aanhang. 
Jorn was steeds meer een plaag voor de defensie van  Erix en bekroonde 
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zijn sterke spel in de 2e helft met de bevrijdende gelijkmaker in de 90e 
minuut na een listige actie, 1-1. TVO ging door, dacht aan nog 6 a 7 
minuten blessuretijd, maar de arbiter floot na 93 minuten af.  
 

De verlenging bleef eenzelfde spelbeeld houden, nog terecht geel voor 
enkele spelers wederzijds en TVO, dat op karakter bleef domineren. De 

winsttreffer hing voortdurend in de lucht en 10 minuten voor tijd was het 
grote moment daar. Jorn vond met een fraaie diagonale steekpass Rik, 
die koelbloedig laag langs de nu kansloze doelman de bal in de touwen 

schoot, 1-2. In het resterende deel bleef TVO gemakkelijk overeind en 
het had zomaar 1-3 kunnen worden. Na het eindsignaal barstte de 

feestvreugde los bij iedereen die TVO een warm hart toedroeg. 
De 4e klasse was behouden door een puike prestatie van de hele TVO 1 
selectie. Nadien werd dit in de kantine passend gevierd. 

                                                                                     Jan Ottink 
 

 
Dolle vreugde op de grasmat na de winst op Erix met de hele selectie en 

begeleiding van TVO 1 
 

 

Afscheid van de ‘Ottink neven’ 
Het moest er eens van komen. Na respectievelijk zo’n 22 jaar en 20 jaar 

nemen Danny Ottink (39) en Bart Ottink (37) nu dan afscheid van TVO 1. 
Danny was 2 ½ jaar geleden al gestopt als speler vh 1e, maar maakte medio 
2011 op verzoek zijn comeback. En dat ging hem met zijn overzicht, routine 
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en mentale instelling prima af. Bart had vorig (kampioens)seizoen nog een 
’topjaar’ en lanceerde Jorn van Laar naar menig doelpunt. De zware 
knieblessure in het voorlaatste duel betekende echter vrijwel het einde van 

zijn carrière. Na de winterstop leek begin 2013 een rentree haalbaar, maar 
Bart moest toch definitief afhaken. Een gecompliceerde operatie is volgens 

doktoren nodig en voetballen is daarna vrijwel zeker niet meer mogelijk. ‘Het 
laatste kunstje’ moest dit jaar handhaving in de 4e klasse worden. 
En dat werd het dus bij Erix!! 
 

Het afscheid van Danny en Bart wordt, met het afscheid en/of 
eventuele andere mutaties van TVO functionarissen bij de selectie, 

binnenkort passend gevierd! 
 
 
 

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Juni. 

 
Za. 1 juni 19.oo uur Eucharistieviering Pastor Hoogland 

Er is géén zang. Er is kindernevendienst 

Zo 2 juni` 9.00 uur géén viering 
Za.8 juni` 19.00 uur géén viering 

Zo 9 juni 9.00 uur Woord-en Communieviering 
    Voorganger:Pastor Ogink 
    Zang:Dames-en Herenkoor 

Za.15 juni 19.00 uur Géén viering in verband met de 
installatie van PASTOR OORTMAN 

     om 1800 uur in de kerk in Delden 

Zo. 16 juni 9.00 uur Geen viering 
Za. 22 juni 19.00 uur Gebedsviering:einde schooljaar+ groep 8 
    Zang:Spirit 

Zo. 23 juni 9.00 uur Woord-en Communieviering 
    Voorganger Pastor Klaassen 
    Zang: Dames-en Herenkoor 

Za. 29 juni 19.00 uur Eucharistieviering 
    Voorganger :Pastor van Breemen 

Zang: Dames-en Herenkoor 

Zo. 30 Juni 9.00 uur Geen viering 
Wijzigingen voorbehouden. 
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Datumbank 
4 juni   KVO; Grote fietstocht 

5 juni   Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
7 t/m 9 juni  TVO; Jeugdkamp 
8 juni   Beach Soccertoernooi (strandvoetbalmeeting) op de 

   speelplaats van de basisschool 
15 juni   Oud Papier 
16 juni   Jeugdraad; zeepkistenrace 

22 juni   Zonnebloem; Zonnedag 
26 juni   Zonnebloem; Boottocht Twentekanaal 
20 juli   Oud papier 

31 juli t/m 5 aug Muiterweek bij café Halfweg 
14 sept.  Volle Polle; Motorcross & feestavond in de tent 
15 sept.  Volle Polle; Autorodeo en feestmiddag in de tent 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Zomervakantie  8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 

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

Spreekuren van het Gezondheidscentrum op De 
Beukenhof “Op uw gezondheid”  
 

Huisarts               dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 
maandag             16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 
donderdag         08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel.  074-2555490) 
vrijdag                  16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 
 

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

Wijkverpleegkundig consulent                 Mariël Lammersen 
dinsdag        11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur,t/m april alleen even weken 
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  
 

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 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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WAT VINDT DE BBB LEZER ER VAN? 
Om de betrokkenheid van onze lezers te stimuleren, dan wel u uit te 
dagen een mening te geven over situaties of dingen die in of buiten onze 

gemeenschap spelen, willen we maandelijks een enquête plaatsen met  
4 stellingen over een onderwerp. Kortom; kies voor één van de stellingen 

en stuur uw mening op via mail janottink@home.nl 
 
Deze maand; 

Er moet zo spoedig mogelijk weer burgervliegverkeer komen vanaf  
vliegveld Twente. 

1. dat zal tijd worden, geeft voor de regio economische impulsen en 
toeristen een ideale opstapplaats dichtbij. 

2. er zijn al genoeg vliegvelden op korte afstanden, niet doen dus 
3. Wessels maakt ons blij met een dooie mus; is geen reële optie in 

de overvolle markt. 
4. ik ga toch nooit in een vliegtuig zitten. 

 
 
 

In De Juni BBB Kunt U Verwachten: 
 

 Programma Oeler Volksfeesten in augustus 
 Foto reünie TVO 8 van 1981 
 Jaaroverzicht H. Geest parochie Beckum 
 Dieptereportage: Waarom al die inzet voor de 

Pinksterfeesten? 
 Mooie kinderverhalen – en gedichten bij de 

dodenherdenking 
 Aanvulling mooie foto’s van Pinksterfeesten 
 Afscheid van TVO 1 spelers ( na ruim 20 jaar !) 

 
 

Er volgt nog één BBB uitgave – en wel 26 juni – voor het zomerreces! 
 

Hebt u tussendoor uw vrijwillige BBB lezersbijdrage al gedoneerd? 
Dat is mooi… 

mailto:janottink@home.nl

