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

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

 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN V D. LEZERS  
op IBAN nummer:  NL73 RBRB 0958 3943 18 
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten- coördinatie-lay-out 

teksten 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 

eindredactie 

Jan Ottink 

Esther Rouwenhorst 
Harry Jannink 

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

Jan Ottink 
  

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

3676435; 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   
 
Verdere BBB uitgaven 2014 

21 mei – 25 jun.- 24 sept. – 22 okt. – 19 nov. – 17 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 

36………………………….          5 
 
De zomerwarmte van de laatste dagen voelt weldadig aan voor de mens en 

de natuur. Ondertussen is er weer een mei BBB verschenen in combinatie 
met het Pinksterfeestprogramma Beckum, infull color. Dus naast velerlei 
informatie van Beckum activiteiten ook een gedetailleerd programma van de 

aanstaande feesten! Lees het en u bent weer op de hoogte!! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

 Zowaar toch een kampioen bij TVO voetbaljeugd, de pupillen van F2 
boekten zaterdag jl een 2- 6 zege bij Zenderen V. en werden 

kampioen in de onderlinge competitie. Patat, medailles enz. voor de 
kampioenen en bloemen voor de leiding. proficiat!  

 TVO2 nam zondag jl. afscheid van spelers Roy Kleinsman, Dennis 

ten Barge en Mart Koeslag., die lager gaan spelen/stoppen, jammer. 
TVO 2 won overigens netjes met 3-1 van Rietmolen2, zodat een 

prima 3e plaats in de eindstand is bereikt. TVO3 haalde - met 
welkome spelershulp - uit tegen Achilles. Na aanvankelijke 0-2 
achterstand  werd een 10-4 zege behaald. 

 Ook hier een afscheid; Sander Pot de vaste keeper vh 3e (daarnaast 
soms in het 2e en periode in het 1e) stopt na 24 jaar en gaat bij Bon. 

Boys4(?) keepen waar ook zijn zoon inmiddels speelt.  Sander 
fleurde zijn afscheidspartij in de 2e helft op als veldspeler en scoorde 
zowaar 2x! TVO4 won bij Buurse evenals het 5e bij Diepenheim 

 Ook hartverwarmend; Frans Wielens, herstellend van een zware 
operatie, zat weer langs de lijn. Goede berichten van de medische 

staf voor de net 65 jarige; alles is nu goed, geen nabehandelingen 
nodig. Vele handen werden geschud door TVO betrokkenen…. 

 Deze weken 4x zondagsavonds bij Nederland 1 in beeld op de TV. 

Arend t.B. bij  de quiz Een tegen honderd. Nog kansrijk wellicht? ‘Let 
vooral op 1 juni, dan gaat er wat gebeuren’, blijft Arend wijselijk 

vaag... 
 
Volgende BBB uitgave 25 juni; kopij binnen 18 juni as.  
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WAT  U  LEEST  IN  DEZE  MEI  BBB 
 

 Laatste week Nieuws actuele feiten 
 TVO voetbalbestuurstafel 
 Politie controleert op linksfietsers verkeersveiligheid 
 Dodenherdenking respectvolle gebeurtenis 
 Koningsdag prima verlopen evenement 
 Persoonlijk drie denkbetuigingen 
 Zonnebloem actuele informatie 
 Nieuws van de Bieb Beckum 
 Praktijk Dapper orthopedagogiek 
 BBB tje 
 Kinderen bij erve Knippert natuur leren kennen 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 

 Van Schoolfeesten tot Pinksterfeesten historie 
 Wist u datjes sportakkefietjes 

 Wat is’t wat  lezers uitgedaagd 

 Biljartkampioen Beckum team café Halfweg 
 Basisschool aanmelden nieuwe leerlingen 

 Het buffelpad toeristische attractie Beckum 
 Zeepkistenrace mooie bolides voor jong en oud 

 Volksfeesten Oele het programma 

 Uitvaartvereniging St.Barbara nieuwsflits 
 Muiterweek sport-muziek-gezelligheid 

 Zijlijn Moederdag 
 TVO 6 (45+) weer kampioen 
 Volle Polle jaagt oe nie te pletter 
 Parochieavond leren omgaan met andere tijden 

 Kinderfeesten met Pinksteren collecte en programma 

 Misvieringen juni Blasiuskerk Beckum 
 Datumbank activiteitenagenda 

 

Van de TVO voetbalbestuurstafel 
 

Het voetbalseizoen 2013/2014 is zo ongeveer voorbij, dan volgt er 

automatisch een kleine evaluatie waarbij ik zal trachten om de 
belangrijkste punten te noemen. 
Sportief gezien kunnen we er niet omheen dat ons vlaggenschip er een 

geweldige prestatie heeft neergezet. Uitkomend in een klasse waar grote 
clubs met vijf maal zoveel leden de tegenstanders waren, is het gelukt om 
uit de gevarenzone te blijven. Het klassenbehoud is met sponsoren en 

supporters op gepaste manier gevierd. Op 11 mei werd TVO-6 kampioen en 
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in de bloemen gezet. In de kantine werd er gezellig gevierd en een rondrit 
op de platte wagen maakte het feest compleet. 
 

De jeugd presteert naar behoren. Jammer dat E1 op de laatste speeldag 
heeft verloren en daardoor net geen kampioen werd. Maar ja, ook dat is 
sport en ze hebben uiteindelijk wel een goed seizoen gespeeld. 

De jeugdafdeling heeft nog wel een toetje. Op zaterdag 24mei a.s. staat het 
B1-elftal in de bekerfinale. Alvast succes gewenst! De jeugd gaat dit jaar 
afsluiten met het voetballen tegen de ouders. Programma volgt in het TVO-

nieuws. 
Waar langer naar gestreefd is, is nu werkelijkheid geworden.TVO-voetbal 

heeft de social-media gevonden. De site is volledig vernieuwd en ook zijn we 
te volgen op Facebook en Twitter. Zeer zeker de moeite waard om deze te 
volgen voor het laatste nieuws. 

Zo ziet u dat we een levende vereniging hebben. 
De kleedkamerbouw staat daarbij in 2014 centraal. Tot op heden 
verloopt de bouw voorspoedig en zal de ruwbouw half juni klaar zijn. Dat 

betekent dat vanaf dat moment de afwerking komt, die door vrijwilligers 
moet worden gerealiseerd. Hopelijk kunnen we op uw medewerking 
rekenen, zodat we het nieuwe seizoen kunnen starten met de in gebruik-

neming van de lang gekoesterde wens. 
Namens het voetbalbestuur wil ik via deze weg alle vrijwilligers en iedereen 
die TVO een warm hart toedraagt HARTELIJK BEDANKEN voor de inzet. 
 

Alfons Harink 
 
 

POLITIE CONTROLEERT OP "LINKSFIETSERS" 
 

In het kader van realisatie van het DorpsplanPlus, dus ook 

verkeersveiligheid van de Haaksbergerstraat, is hier een brief 
afgedrukt van wijkagent André Schutten. 
 

Onlangs heeft de provincie Overijssel het fietspad aan de Haaksbergerstraat 
(N739) richting Beckum aangepast. Fietsers die vanuit "Hengelo (O)" 
richting Beckum fietsen moeten na het viaduct via het fietsersverkeerslicht 
de Haaksbergerstraat oversteken om hun weg aan de goede kant van de 
Haaksbergerstraat te kunnen vervolgen. Dit staat aangegeven met een bord 
"verplichte rijrichting". In de praktijk blijkt dat veel fietsers dit niet doen en 
aan de linkerkant blijven fietsen.  
Dit mag dus niet, links rijden op een fietspad is  verboden (tenzij het een 
tweezijdig fietspad betreft). Over deze gedragingen komt met enige 
regelmaat een klacht binnen, van overige weggebruikers maar ook van de 
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provincie (=de wegbeheerder).  Is dit nu zo gevaarlijk, kun je je afvragen. 
Ja, dit kan gevaarlijke situaties opleveren, denk maar eens aan bromfietsers 
die vanuit Beckum komen aanrijden en geen tegenliggers verwachten, of 
snelle mountainbikers en/of racefietsers.  
Ook autoverkeer dat vanuit één van de zijwegen de Haaksbergerstraat wil 
oprijden of wil oversteken verwacht geen fietsverkeer dat voor hen van 
rechts komt. In het verleden zijn hierdoor al behoorlijke aanrijdingen 
ontstaan, vaak met zwaar letsel. Beeld je maar eens in welk letsel er 
ontstaat als twee fietsers met beiden een snelheid van 15 kilometer per uur 
frontaal botsten. Dus: niet doen en gewoon even de tijd nemen om bij de 
verkeerslichten over te steken. Voor de hardleerse fietsers geldt een boete 
van 35 euro, bromfietsers 60 euro. Doe er Uw voordeel mee! 
 

Met vriendelijke groet, 
André Schutten 

Wijkagent Groot Driene, Oele en Beckum 

 
 

Bijeenkomst Kleinschalige woningbouw  
in Beckum en Oele 
Op woensdagavond 11 juni om 20.00 uur zal er een toelichting gegeven 
worden op de enquête van de werkgroep Kleinschalige Woningbouw in het 
kader van het DorpsplanPlus. Ook zal het locatieonderzoek, gehouden door 

het Oversticht, gepresenteerd worden. De onderzochte locaties zijn niet 
alleen nieuwbouwlocaties maar ook herbestemmingen, erfknooppunten en 

verdere inbreidingslocaties, samengevat een nieuw kijk op de verbetering 
van de dorpskwaliteiten in samenhang met de leefbaarheid.  
Inwoners van Beckum en Oele worden actief betrokken over de te volgen 

richting die we als werkgroep DorpsplanPlus zullen inslaan. De enquête, het 
locatieonderzoek en de mening van de inwoners zullen worden gecom-
municeerd met de gemeente Hengelo om van hieruit verdere stappen te 

ondernemen.   
Wij zie uw belangstelling en komst graag tegemoet, uw mening telt. 
Werkgroep kleinschalige woningbouw. / Werkgroep Dorpsplan+ 
 
 

BBBtje 
Acupuncturiste is op zoek naar een gedeelde/parttime praktijkruimte in 
Beckum of omgeving. Mocht u een ruimte weten/hebben, zou u dan zo 

vriendelijke willen zijn contact op te nemen met Fenanja Bouman,  

06 27560378 of fenanjabouman@gmail.com Alvast bedankt!,,,,,,,, 

mailto:fenanjabouman@gmail.com
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Dodenherdenking Beckum 2014 
 

Opdat wij niet vergeten 
 

Donderdag 24 april gingen de kinderen van groep 8 samen met meneer 

Mathijs, de burgemeester Schelberg, pastoor Oortman, genodigden en 
belangstellenden vanaf basisschool `de Bleek´ lopend naar het 
herdenkingsmonument op het R.K. kerkhof van Beckum. Onder de 

genodigden waren een aantal oud Indiëgangers en familie van Toon ter 
Braak, voor wie het monument oorspronkelijk was opgericht, zo´n 12 jaar 
geleden.  

Het was een mooie herdenking waarbij stil werd gestaan bij slachtoffers van 
oorlogen en zinloos geweld. Burgemeester Schelberg en Pastoor Oortman 
hielden een mooie toespraak en legden bloemen bij het monument. Namens 

de Indiëgangers werden bloemen gelegd door Mevr. Waanders en Dhr. 
Vossebeld, namens alle slachtoffers van zinloos geweld legde Trudie 

Meierink bloemen en Gaatske Colijn legde bloemen namens de dorpsraad. 
Vervolgens konden alle kinderen en belangstellenden een meegebrachte 
rode roos bij het monument plaatsen. Enkele kinderen van groep 8 

vertelden hun verhaal door middel van een tekst of gedicht die u hierbij 
aantreft. Het was een zinvolle en mooie herdenking. Opdat wij nooit 
vergeten.  
                                                             Carla Meenhuis en Diny Lansink 
                                                     Werkgroep dodenherdenking Beckum 

 
Op weg naar het herdenkingsmonument (foto Diny Lansink) 
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Bloemenlegging door mevr. Waanders en Dhr. Vossebeld onder toeziend oog van 

burgemeester Schelberg, (foto Diny Lansink) 
 

Voor genodigden was nadien een koffietafel in het Proggiehoes. Het was jammer 
voor de prima organisatie, die de waardige gebeurtenis hadden geregeld, dat de 
belangstelling voor deze herdenking nogal tegenviel. Beckum beleidt met de mond 

vaak wel haar betrokkenheid, maar wil bij uitvoering van plannen wel eens aan de 
zijlijn blijven staan. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. (Naar een bekende columnist). 

                                                                                                                    Jan Ottink 
 
 

KONINGSDAG, GEWELDIG FEEST IN BECKUM 
 

Al voor half elf stroomden veel kinderen met ouders naar de basisschool, 
waar ook Beentels Kabaal, inmiddels bijna ons huisorkest, al present was. 

Honderden belangstellenden waren aanwezig bij het Wilhelmus zingen op 
het voetbalveld en gezamelijk lieten alle kinderen de ballonnen op. Daarna 
gingen alle kinderen naar hun programmaonderdeel; van schmincken tot 

spelletjes en buiten een zeskamp. Met eenbezielende inzet bij bijzonder fraai 
weer, dat ook bij de mountainbike en fietstocht,die beide totaal bijna 90 

deelnemers trokken. 
Lekke band! 
Wat is’t wat, ja. Staan we daar ergens op een voarweg/fietspad in het Boekelerhof 
gebied, loopt de band leeg… Drie medefietsters/deskundigen gingen vakkundig te 
werk, een stond een beetje van afstand de moed erin te houden en de pechvolle 
eigenaar vd fiets mocht de fiets op de kop vasthouden… tien minuten later; klaar is 
Kees! 
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Veel ballonnen zochten en vonden het luchtruim…. 

 
Spiekersloan, ja wie kan dat het beste in Beckum? 
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De fietstocht voerde verder door fraaie, deels onbekende natuur over paden, 
weggetjes, flink wat viaducten. Langs en over het kanaal, de A35, het 

Kristalbad (waterrijk retentiegebied) en de Zwaaikom om  bij de Waarbeek 
uit te komen. Met een boog rondom Twence kwamen we bij ’t Stearntje in 

Oele om daarna via het Esmansvoetpad, langs de Watermölle bij camping 
Eulerhook te belanden. Een verrassend mooie en ruime locatie om bij te 
tanken. Koffie, fris, broodje, benen strekken, bijpraten met wel ruim 70 

fietsers en voor liefhebbers een pilsje. (Er stonden ook uitnodigend gebakjes 
uitgestald op tafels maar die waren gereserveerd voor een volgende groep 
recreanten uit Bentelo!). Na de herstart voor het 2e deel voerde de route 

richting Twickel om via omzwervingen door het Flierveldgebied weer in 
Beckum te belanden. Mooie maar ook pittige tocht, weer met verassende 
onbekende delen natuurgebied voor de deelnemers. Complimenten dus! 

 

 
Ontwapenende inzet van de jeugd tijdens de spelletjes op de velden 

(Foto’s koningsdagviering van de organisatie en Harrie Jannink) 
 

Nadien was het achter de sportzaal bijzonder gezellig. Geschminkte kinderen liepen 
rond, reden op skelters, sprongen in de grote springkussens en werden verwend 
door vader-moeders- opa’s-oma’s met veel lekkers. De catering en muziek in en bij 
de mooie tent draaiden op volle toeren en de jeugdspelen, namiddag door de 

Jeugdraad georganiseerd, kregen hun prijswinnaars. 
De goede totaalorganisatie en het mooie weer voor deze buitenevenementen 
betekenden een perfecte Koningsdag viering in Beckum op 26 april voor vele 

honderden plaatsgenoten.                                                                BBB redactie 
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PERSOONLIJK Dankbetuiging 
 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de steun, hulp en medeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn man Benny. Mede dankzij alle lieve 
mensen om mij heen (familie, buren, vrienden)  was het mogelijk om hem 

alle dagen, 2x per dag te bezoeken. 
De vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes en aanwezigheid op de avondwake 
en uitvaart waren een grote troost voor ons allemaal. Op zulke momenten 

ervaar je dat je er niet alleen voorstaat. Tot slot een speciaal bedankje aan 
TVO voor het prachtige bloemstuk! 
                                                                Hartelijke groet  Diny Damveld 

 

Dankbetuiging 
Hierbij bedank ik iedereen, die meegeleefd heeft en steun gaf tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis van Almelo en Hengelo via bezoek, kaarten, 

telefoon, etc. .Deze belangstelling heeft me goed gedaan. Het herstel 
verloopt redelijk naar wens, maar langzaam. 

Benny Vossebeld 
 

‘Opdat we niet vergeten’ 
 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt 
aan mooie viering in Beckum op het kerkhof voor de gevallenen en 
slachtoffers van zinloos geweld. 

                                                Hartelijk dank, A. Th. Vossebeld-ter Braak 
 

 

BELEEF HET SAMEN, EEN 
ZONNEDAG MET DE 
ZONNEBLOEM! 
 

De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert op zaterdag 12 juli    een 
gezellige verwendag in ’t Proggiehoes. Om  10.00 uur wordt u daar 
verwelkomt met koffie en thee  en daarna laat u zich gewoon lekker 

verrassen door ons!Om ongeveer 15.00 uur zullen we het programma 
eindigen en zo nodig brengen we u als gast thuis. Aan deze dag zijn geen 

kosten verbonden, wel is er gelegenheid een vrije gift te geven voor de  
Zonnebloem Beckum. 
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Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven vóór 31 mei bij    
Marian Jannink, tel. 074-3676372 of bij  Ria Asbroek, tel. 074-3676573. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken en u met velen te mogen 

begroeten op 12 juli! 
                                                                        De Zonnebloem afdeling Beckum 

 

 

De Zonnebloem heeft een nieuwe toekomstvisie,  
een nieuw gezicht. 
 

Een nieuw logo, een andere visie.  

De maatschappij is aan het veranderen: de zorg, huisvesting, opvang, 
inkomen, etc. Instanties maar ook vrijwilligerswerk verandert mee. 
De Zonnebloem heeft zich hieraan aangepast. Ze hebben zich afgevraagd 

waar de Zonnebloem zich op moet richten. 
1. Ze hebben hun doelgroep omschreven: mensen met een fysieke 

beperking. Het belangrijkste criterium is en blijft de lichamelijke 

beperking, gevolgd door het risico om hierdoor in een sociaal 
isolement te komen. 

2. Vrijwilligerswerk moet flexibel in te richten zijn. De vrijwilliger van 

nu heeft minder tijd en andere wensen en behoeften dan vijftien 
jaar geleden. De Zonnebloem streeft naar meer ruimte voor eigen 

inbreng en het vrijwilligerswerk dat flexibeler in te delen is naar 
eigen tijd. 

3. De doelgroep optimaal bedienen. De gasten van de Zonnebloem 

hebben ook verschillende wensen. Sommige gasten vinden een 
gesprekje fijn, maar anderen gaan liever een eindje wandelen, 
winkelen, spelletjes etc. Aan de èèn op èèn activiteit wordt extra 

aandacht  besteed. 
 

De Zonnebloem-afdeling Beckum gaat met de visie van het Nationaal bureau 

mee, maar blijft ook eigen taken en activiteiten houden. 
Vanaf 2015 veranderen we wel de bezoekjes aan de ”nieuwe” tachtig-
plussers. De gasten die nu tachtig-plus zijn blijven door de vrijwilligster 

bezocht worden, maar gasten die in 2015 tachtig worden krijgen rond hun 
verjaardag geen bezoek meer. We hebben de leeftijd verhoogd naar 
vijfentachtig plus. Vele mensen die tachtig worden voelen zich (nog) niet bij 

de doelgroep van de Zonnebloem horen, we hebben mede daardoor de 
leeftijd verhoogd.  
Mocht u nog vragen hebben over dit stukje dan kunt u contact opnemen 

met: 
                                                          Carla Aalbrecht Telefoon: 3676658 
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ZONNEBLOEM Boottocht Jan Plezier Regio Zonnehof 
Woensdag 17 september 2014 
Dit jaar gaan we voor het eerst met een Jan Plezier boot. Deze boot is wat 
kleiner dan voorgaande jaren. Dus ook wat minder zitplaatsen. 
Geef u snel op voor deze mooie dagtocht. 
Vertrek  9.30 uur en aankomst rond 17.00 uur in de Haven van Goor. 
Op de boot wordt voor koffie/thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes 
gezorgd, dit alles voor € 30,-  

Alleen het vervoer naar en van de haven in Goor dient u zelf te regelen. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen u graag een mooi 
dagje uit. 
Opgave voor 15 juli bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere  
vrijwilligers van de Zonnebloem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIEUWS VAN DE BIEB OP SCHOOL 
 

Allereerst even vermelden dat ik een foutje maakte in het vorige 

artikel. Een opmerkende lezer belde me daarover. Dit jaar wordt 
herdacht dat de 1e Wereldoorlog 100 jaar geleden begon en dus 
niet eindigde. Goed dat men zo alert leest. 

Niet door iedereen gelezen dat de Bieb tijdens de schoolvakantie gesloten 
was. Er kwamen dus een paar mensen voor niets. Ik zag trouwens dat de 
computer gewoon aan stond, dus toen er nog een paar mensen kwamen en 

bij me aanbelden, kon ik hen toch nog even van dienst zijn. 
Op mijn vraag hoe men over de openingstijden van vooral donderdagavond 

denkt, is niet gereageerd. Dus dat laten we dan maar zo? 
Die vraag werd ook gesteld op de vergadering die we hadden met 2 
medewerksters van de Bieb uit Hengelo. Ook zij hopen op meer volwassen 
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leners. Voor de jongste “lezers” krijgen we er een kleine collectie 
prentenboeken bij en er komen meer stripboeken. Bij de jeugd zijn vooral de 
Donald Duck pockets en stripboeken erg populair. Worden erg veel 

gereserveerd. Maar…. er blijven nogal veel gereserveerde boeken in de kast 
staan. Dus denk er wel aan om ze op te halen! 

Op 27 mei ga ik een ochtend in de Bieb in Hengelo meelopen. Schijnt de 
drukste dag van de week zijn. Ben heel benieuwd. Volgende keer in BBB. 
Het keukenblok is geplaatst. Moet nog een beetje afgewerkt worden, maar 

ziet er prima uit. Frank Scholten en Paul ter Bekke klaarden deze klus en dat 
was meer dan een uurtje werk. Dankjewel. 
Donderdag 8 mei ben ik met dochter en kleindochter naar Arnhem geweest. 

Via internet had Anne “Write now” ontdekt. Een schrijfwedstrijd voor 
jongeren van 15 t/m 24 jaar. Zij stuurde haar verhaal in , kwam door de 
voorronde en kon zich inschrijven voor een workshop in het Posttheater in 

Arnhem. Die workshop werd gegeven door Raoul de Jong. Daar was ook de 
prijsuitreiking. Was een feestelijk gebeuren, met muziek van Jeroen Kant 
een singer-songwriter, sprankelende woorden van de presentatrice Ellen 

Tromp en jury vooorzitster Ellen Diekwitz.  
Allemaal jonge mensen die ook aan deze wedstrijden hadden meegedaan 
een aantal jaren geleden. Van Raoul de Jong kocht ik na afloop zijn boek 

“De grootsheid van het al”. Daaruit las hij die avond ook een stukje voor en 
dat maakte me helemaal blij. 
Thuis even zijn naam gegoogled en hij blijkt een creatieve duizendpoot. In 

een recensie staat: Een boek om gelukkig van te worden”. Bijzonder toch? 
De avond werd afgesloten met de woorden: 

“Blijf schrijven, ook als je niet wordt herkend als de nieuwe Harry Mulisch”.  
 

                                                                   Tot ziens in de Bieb, Marijke 
 
 

Uw kind aanmelden voor de Basisschool? 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
We willen graag tijdig weten hoeveel kinderen we in de loop van het 

schooljaar kunnen verwachten.    
Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, loop dan even binnen en vraag naar 

Karin Wassink of Robert Wolters. Bellen/mailen mag natuurlijk ook. We 
spreken dan af wanneer u voor een informatiegesprek op school kunt 
komen. 
 

Vriendelijke groet,  
Karin Wassink (ib-er)/Robert Wolters (dir.)074-3676270  
mail: k.wassink@kbhz.nl of r.wolters@kbhz.nl 

mailto:k.wassink@kbhz.nl
mailto:r.wolters@kbhz.nl
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Even voorstellen… Praktijk Dapper! 

Wij willen ons graag aan u voorstellen! Wij zijn Loes Waanders en Carmen Vaneker 
en sinds januari jl. gestart met onze praktijk voor orthopedagogiek in Bornerbroek.  
Praktijk Dapper biedt individuele kinderbegeleiding en groepstrainingen aan. De 
trainingen zijn gericht op het versterken van de sociale, emotionele en cognitieve 
vaardigheden. Ouders kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en vragen in de 

opvoeding. Daarnaast organiseren wij diverse informatiebijeenkomsten die zijn 
afgestemd op actuele thema’s uit de (beroeps)praktijk waarbij maatwerk voorop 
staat. 

Nieuw in ons aanbod zijn de workshops gericht op het verantwoord gebruik van 
social media en gamen voor kinderen. Zie onze site voor meer informatie en ons 
actuele aanbod.   
 

Wij kunnen vrijblijvend met jullie meedenken of ons aanbod past bij eventuele 
vragen. Neem gerust eens contact met ons op via info@praktijkdapper.nl of neem 
een kijkje op onze website: www.praktijkdapper.nl!  
 

 
 

Kinderen van groep 0, 1 en 2 op bezoek bij 
Zorgboerderij Erve Knippert 
 
Op woensdag 23 april werd Erve Knippert verrast door de kinderen van 
groep 0, 1 en 2 van Basisschool de Bleek uit Beckum.  Op de boerderij 

aangekomen gingen de kinderen in groepjes op verkenning over het gehele 
boerenerf. Ze voerden de koeien, kalveren, varkens, kippen, eenden en 

konijnen. Ze bekeken welk ei van welk dier was en ze telden hoe veel  
vogelnesten er waren. Ook bekeken ze welke groente er in de tuin stond. 
 

Het uitproberen van de traplift, ruststoelen en rolstoelen was ook in trek, 
evenals het eieren zoeken. En menigeen zat even achter het stuur op de 
tractor. De kleuters schetsten een kalf en in de tuinkas mochten ze met een 

deelnemer van Erve Knippert een zonnebloem plantje in een potje zetten. 
Na het smullen van een pannenkoek  en het melken van ranja uit de ranja 
koe gingen de kinderen vrolijk huiswaarts. Als dank kregen de deelnemers 

van Erve Knippert en Wim en Marga een mooi zelfgemaakt schilderij van de 
kinderen.  Een boom met bloesems waarop alle kindernamen vermeld staan. 
De deelnemers vonden net als wij jullie bezoek gezellig en denken met 

mailto:info@praktijkdapper.nl
http://www.praktijkdapper.nl/
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plezier terug aan deze zonnige morgen. De deelnemer en Wim en Marga 
horen straks graag bij wie de zonnebloem het hoogst is geworden. 

 
Natuur leren kennen; de jeugd zet zonnebloemplantjes in de potjes 

 

Hartelijke groeten en tot ziens,  
deelnemers Zorgboerderij Erve Knippert, Wim en Marga Waanders 
 

 

Luk akkefietjes 
 

Ik heur’n ’n wek of wat leen’, dat ze doar bie dat vroogere café van 
MentinkHerman ne rejunnie wilt hool’n. Ik zol zeng’, hebt ze nig wat betters 

te doon? Stekt hunnie de broodkroam’n noe nog? Kunt ze in disse tied van 
boks’nreem anhaal’n nig better ’n paa ceent opziet leng’n? 
Mer dat zal dan wa nig… Ne rejunnie joa, veur al dat oale volk, dat vrogger 

in de - pak ‘m bie’t vesje – zestiger joar’n bie café Mentink an’t schap zat 
(met of zoonder kloompe an), ’n  kaatje lea, ne biljatkeu vaste kon hool’n of 
nor dee geneuglijke dochters zat te loer’n. ‘n Glèèske bier kos’n toondertied 

zo’n veartig ceent, later ‘n dubbeltje mear. In’ jukkelbox koj veur ’n kwatje 
twee plaat’n loat’n dreij’n; Freddie Quinn, de Hollies, Connie Froboess en 
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aandre hittepetitt’n. Ok Heintje zat er gleuf ik bie; Ich bau dir een Schloss, 
joa, joa, doar mo’j in dis’n tied met ankom’n…  
Disse persoon hef doar vrogger nig völ an mettedoan, dat heffe nig. Joa, 

mangs stiekum noa ne agrarische jeugdbiejeenkomst, mer dan wönt nooit 
late, want de beeste woch’n um zes uur-half zeum; d’r mos molken won. En 

dee beeste dach’n vaste nig, goh, klèèn Harry hef gisteroamd luk voesel 
had, loa’w de melk mar eff’n ophool’n. 
Dee rejunnie… verduld, de leste wekke he’k t’r mangs an dach; za’k t’r toch 

is hengoan? Ik bun kotumme merakels an’t twiefel’n goane, want’ kost dan 
wal wat natuurlijk, mer zonne kaans krie’j nooit wier. Ik wol bie oons Mina 
veurzichtig ’n belleke opsmiet’n, mer doar beunk nog nig an too kom’n. Zol 

toch wa veneumstig wean, ak al dat oale fluitpiep’n volk weer tegemeute 
kon zeen, dat zol’t. Zoaterdagmirrag… ik mot’ nog eff’n bekiek’n.  
                                                                                HekselmesienHarry 
 

 

Watis ’tWat -3- 

Een aparte rubriek vraagt om een apart lettertype en heeft een 

aparte inhoud. Gewoon omdat het nogal apart overkomt wat hier 

zoal geschreven wordt en de aparte en gewone BBB lezer mag hier 

graag op reageren!!! 

 

 De gemeente Hengelo heeft dan dat nieuwe college van 

B&W bijna rond (situatie eind april). De plek voor een 

skateboardbaan schijnt na jaren soebatten ineens vast te 

staan en ook een alternatief voor een al gepland 

stadskantoor zou ineens serieus (weer) in studie worden 

genomen. Zal ineens daadkracht de Hengelose politiek 

gaan kleuren of blijft het soebatten doorgaan na de 

nieuwe collegevorming? Nee, het college is geïnstalleerd, 

lezen we 15 mei in de krant!!! 

 

 Daadkracht werd zojuist genoemd. Dat mogen we ook van 

harte hopen bij het hoogst scorende agendapunt voor het 

Dorpsplan-Plus voor Beckum–Oele. Kleinschalige woning-

bouw dus. Volgens direct betrokkenen en binnengekomen 

cijfers is er genoeg concrete belangstelling, maar van het 

‘inspraakcircuit’ rondom dit mogelijke plan l krijgen we 

hopelijk genoeg daadkracht., opdat niet jaren geboetseerd 

moet gaan worden om een haalbaar plan, ook financieel, 

te kunnen presenteren. 
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 De TC Tubantia nog even weer; relatief te weinig aandacht 

voor Beckumer nieuws was al gesignaleerd in de vorige 

BBB. Na gaan ze de boer op; ‘krant in gesprek met de lezer 

’en ‘alle kernen krijgen bezoek vd redactie’. Een loffelijk 

streven natuurlijk, de locaties zijn ook al gepubliceerd. 

Maar ‘naar een geschikte locatie in Beckum wordt nog 

gekeken’… Tsja, Tubantia versus Beckum, het blijft een 

beetje broeien…. 

Lezers reageren? Graag zelfs….. janottink@home.nl 

 
 

Van School- en Volksfeest naar Pinksterfeesten  
Ervaringen van twee voorzitters 
 

De één is 92, de ander 57. De één zette na de Tweede Wereldoorlog 
het dorpsfeest weer op touw, de ander trekt voor het negende jaar 

de kar. Een gesprek tussen Marinus Koster, oud-voorzitter van de 
School- en Volksfeesten, en Ben ter Avest, huidige voorzitter van 
de Pinksterfeesten Beckum. 
 

“Mijn vader zat ook al in de feestcommissie. Maar toen brak de oorlog uit en 
was er niks. Mijn periode bij het School- en Volksfeest begon na de 

bevrijding. Ik was 24 en heb samen met enkele mensen uit het dorp het 
feest weer op poten gezet.” De nog altijd krasse Marinus praat honderduit. 
Over hoe het dorpsvermaak na de bevrijding voorzichtig weer begon met 

toneel. “Ja, ik ben ook de enige oprichter van Levenslust die nog in leven is. 
Dat was nogal een gedoe. We moesten namelijk een geestelijk adviseur 

hebben, dat is nu niet meer nodig”, lacht Marinus.  
 

‘Dan liep er weer een paard mank dat de  
draaimolen in beweging moest houden’ 
 

Daarmee stipt de oud-voorzitter een van de vele verschillen aan tussen het 

feest van toen en de Pinksterfeesten van tegenwoordig. Eén onderdeel is 
door de jaren heen echter gelijk gebleven: het kinderfeest op 

zaterdagmorgen. Marinus lacht opnieuw. “Dan liep er zich weer een paard 
mank om de draaimolen in beweging te houden.” Die draaimolen werd  
’s middag omgebouwd tot zweefmolen, zodat er ook voor de oudere 

inwoners vermaak was. Een zesde deel van de opbrengsten moest de 
commissie afdragen aan de gemeente Hengelo. “Daar kregen we dan twee 
politieagenten voor terug, maar dat was niet nodig, er gebeurde nooit iets.” 

mailto:janottink@home.nl
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Ben knikt. “Nu ook niet”, stelt de huidige voorzitter. “Er zijn nog altijd twee 
professionele beveiligers aanwezig, maar we hebben ze gelukkig nooit nodig 
gehad.” 

“En hoe doen jullie dat nu met de tap?”, wil Marinus weten. Ben komt er 
echter niet aan te pas, de oud-voorzitter kent het antwoord op die vraag. 

“Jullie hebben zelf een vergunning hè. Wij moesten het verpachten aan de 
caféhouders in het dorp”. De opbrengst van die verpachting bracht 
voldoende geld op om een tent te kunnen huren. Die werd vrijdagsavonds 

opgezet. “Dan werd ook het toiletgebouw geplaatst.” Marinus slaat lachend 
op tafel: “Dat was niet meer dan een tonnetje dat om de zoveel tijd door 
iemand moest worden leeggegooid!” 

 

‘Wij vierden vroeger feest van zeven tot elf,  
tegenwoordig is dat andersom’ 
 

In tegenstelling tot nu werd het School- en Volksfeest in de periode waarin 

Marinus voorzitter was, niet met Pinksteren gevierd. In overleg met de 
feestcommissies uit de omringende dorpen werd elk jaar een datum geprikt. 
“We komen nog steeds bij elkaar”, vertelt Ben, die eens per jaar samen met 

zeventien andere organisaties uit de omgeving een kringvergadering 
bijwoont. Een datum prikken is echter niet meer nodig, het feest in Beckum 
worden standaard georganiseerd in het Pinksterweekend. “Maar de tijden 

zijn nu wel omgedraaid”, stelt Marinus. “Wij vierden vroeger van zeven tot 
elf, tegenwoordig is dat andersom.” Ben kan niet anders dan dat beamen, 
maar wil wel een misverstand uit de wereld helpen. “Er wordt vaak 

benadrukt dat de jeugd zich niet kan gedragen, maar dat is helemaal niet 
zo. Op zaterdagavond loopt er al snel tweeduizend man in de tent, maar er 
gebeurt niks. En ja, er wordt een biertje gedronken, maar wij zien er op toe 

dat de jeugd niet laveloos naar huis gaat.”  
Drie jaar geleden woonde Marinus de Seniorenmiddag op vrijdag nog bij, 

waarna hij een bezoek aan feestterrein bracht. Op zaterdagavond is hij 
echter al lang niet meer in de feesttent geweest. De oud-voorzitter kijkt dan 
ook op van de bezoekersaantallen die Ben noemt. “Het is geen dorpsfeest 

meer”, stelt hij. Ben meent echter dat het wel weer die kant opgaat. “Voor 
de grote feesten gaan mensen naar festivals. De gezelligheid met bekenden 
vieren we meer en meer in het eigen dorp.” Toch moet Ben toegeven dat de 

festivals in de omgeving, zoals Freshtival dat op pinksterzondag in Enschede 
wordt gehouden, geduchte concurrenten zijn. “Jaren geleden keken we uit 
naar het School- en Volksfeest, er was niets anders. Nu zijn er zoveel 

feesten. Het aanbod is groot en de doelgroep snel verzadigd.” Dat leidt er 
volgens Ben toe dat de meeste feestcommissies in de omgeving, net als 
Beckum, een stapje terug moeten doen. “Bijvoorbeeld de tent minder groot, 
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maar dat brengt wel meer gemoedelijkheid. Daarmee is de huidige formule 
gelijk aan die van vroeger: een gezellig feest organiseren waar het dorp en 
de omgeving zich bij betrokken voelt.” Marinus luistert aandachtig en schudt 

zijn hoofd. “Budget hadden we niet. Toch was het vroeger eenvoudiger om 
de boel te organiseren. De mensen kwamen wel, nu moet je maar zien of je 

bezoekers trekt.” “Juist daarom moet soms iets durven te proberen”, stelt 
Ben. “Kijk maar naar As ’n Gek in ’n Drek. Dat trekt op maandagmiddag zo’n 
drieduizend bezoekers en de deelnemers komen uit heel Nederland.” 

 

 
In de tuin bij Marinus Koster in Hengelo. Herinneringen ophalen over School en 

Volksfeesten toen en Pinksterfeesten nu tussen Ben ter Avest en Marinus Koster. 

Foto Esther Rouwenhorst’ 

 

’ik ben de laatste week toch zo’n  
driehonderd uur in de weer voor het feest’ 
 

De verschillen tussen toen en nu zijn groot. Toch is er volgens beide 
mannen een constante factor waarop het dorpsfeest, dat voor het eerst 

werd gehouden in 1919, al sinds het begin draait; de vele actieve 
vrijwilligers die het feest mede mogelijk maken. “En vergeet onze vrouwen 
niet”, benadrukt Marinus. “Ik ben ongeveer twintig jaar voorzitter geweest. 

Dat had niet gekund als mijn vrouw er niet achter had gestaan.” Ben is het 
roerend met zijn voorganger eens. “Ook andere vrijwilligers zijn heel 
betrokken, maar ik heb het eens opgeteld: ik ben toch zo’n driehonderd uur 
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per jaar in de weer voor het feest en dat al negen jaar achter elkaar. Dat 
kan alleen met steun van Anne-Marie. Die jaren waren trouwens zo voorbij, 
maar of ik net als jij twintig jaar volmaak? Nee.” Het antwoord van Ben is 

helder. Toch is hij nog niet voornemens zijn functie neer te leggen. “In 2016 
bestaat Beckum 750 jaar. Dat wordt het thema van de Pinksterfeesten in dat 

jaar. En drie jaar later, in 2019, wordt het honderdjarig bestaan van het 
dorpsfeest gevierd. Vertel het maar niet aan Anne-Marie, maar daar hoop ik 
nog wel bij betrokken te zijn”, vertrouwt hij Marinus lachend toe, waarop de 

oud-voorzitter even in gedachten verzonken raakt. Dan kijkt de man die na 
de Duitse bezetting het dorpsfeest weer op gang bracht tevreden op. “Mooi 
dat zoveel mensen zich na al die jaren nog zo inzetten voor het feest waar 

wij toen ook al zo druk mee waren. Ja, dat vind ik mooi.” 

                                                                Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 
 

Wist u datjes… 
 

> TVOb1 won bij Vogido, na een aanvankelijke 0-3 voorsprong kwam 

Vogido zelfs langszij, maar de TVO voorwaartsen sloegen vervolgens weer 
toe en de volle buit ging naar Beckum. TVO3 smachtte eindelijk weer eens 
naar een zege tegen het bezoekende Rood Zwart4. In  deze sportieve pot 

tekenden Bart L. 2x en Mike P. voor de 3-0 ruststand. Ook in het 2e part was 
TVO slagvaardiger en via dezelfde spelers werd de 5-1 eindstand bereikt. 
‘Eclatante winst’ werd langs de lijn geopperd en daar waren de TVO3 

spelers+ begeleiding het mee eens in de befaamde 3e helft…  
 

> ‘s Middags TVO1-GFC1, een puntje zou definitief klassenbehoud voor TVO 

betekenen. Afhankelijk van andere uitslagen onderin natuurlijk. De barbecue 
stond in ieder geval klaar voor de kantine! Voor de 1e selectie +begeleiding, 
sponsoren en vaste supporters van TVO1. Het werd een boeiende pot 

voetbal met debuterende keeper Jordy M. die in het begin al enkele keren 
op de proef werd gesteld en dat ging hem prima af! TVO kwam op 2-0 door 
Roy L. maar GFC antwoordde ook 2x, dus 2-2 ruststand. Ditzel kopte GFC 

naar een voorsprong, maar de Goorse vreugde stilde in blessuretijd. Barrilett 
O. werd op maat bediend door Roy L. en scoorde 3-3. Heel TVO blij en dus 
klassenbehoud, het feest rond de BBQ kon niet beter gepland zijn!!..Het was 

merakels heel lang gezellig, vond ook Leo t.H… 
 

> TVO e1 dacht bij Haaksbergen de titel te halen, maar kwam –ook 

letterlijk! – van de koude kermis thuis.  De sterke thuisploeg won met 9-6, 
jammer, volgende keer beter! TVO6 (45+) won van Almelo en is definitief 

kampioen, Goalie Mario E. hoefde maar een keer te vissen, 5-1 
eindstand.TVO5 remiseerde bij Hoeve met 2-2, het 4e moest voor kampioen 
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Hector diep buigen (9-1), het 3e kwam tegen Diepenheim iets tekort(1-3) en 
het 2e overklaste HoeveV2. met 7-1 en er zaten mooie goals bij. TVO1 sloot 
het seizoen bij Wilh.school af met een nipte nederlaag op de valreep. 

 
 

Team Halfweg uit Beckum 

Biljartkampioen Twickelcompetitie  
 

De biljartcompetitie seizoen 2013 -2014 zit er weer op. De Twickelcompetitie wordt 

ieder jaar gespeeld tussen verschillende cafés uit Delden en omstreken. 
Na een spannende strijd eindigde uiteindelijk het team Halfweg  van café Halfweg uit 
Beckum op de eerste plaats. 

Team Brockie C uit Bornerbroek eindigde op de 2e plaats en team Hoogspel uit 
Delden werd 3e. 
 

Persoonlijke kampioenschappen 
Ook wordt elk jaar tussen alle biljarters van de verschillende teams gestreden om het 
persoonlijk kampioenschap.  Winnaar categorie 20 – 30 punten werd Willy van 
Sambeek, 30 – 45 punten Jan Stokreef  en boven de 45 punten Toon ter Doest. 

Uiteindelijk werd in de finale Willy van Sambeek  de terechte  winnaar. 
Voor de nieuwe competitie, die in september start, is er de mogelijkheid als team in 
te schrijven. Ook kan men zich individueel opgeven. Voor nadere informatie kunt U 

bellen met Toon Klein Hemmink, tel 06-51605411 of mailen met 
kleinhemmink@home.nl. 
 

 
Op de foto het kampioensteam van café Halweg  met van links naar rechts: 

Johan Horstink, Gerard Heuker of Hoek, Toon Klein Hemmink, Bennie Spanjer, Ernst 
Albers, Theo Hoogendoorn, Bert van de Zalm en Frans Horstink. (eigen foto) 

mailto:kleinhemmink@home.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 5, 2014 
pagina 22 

Het Buffelpad 
Ook een bezienswaardigheid in Beckum! 
 

Sinds augustus 2012 wonen wij in Beckum, aan de Wolfkaterweg. 
Daarvoor woonden we met veel plezier in een van de polders van 
het Groene Hart, op een mooie plek in de gemeente Reeuwijk.  
 

Verandering van werk bracht ons in Twente. We hadden het geluk een huis te vinden 
dichtbij het Buffelpad en genieten nu iedere dag van de kudde waterbuffels in onze 

‘achtertuin’, op het landgoed van Harrie Scholten. Een mooiere plek is er volgens ons 
niet te vinden! 
U kent het toch wel, het Buffelpad? Zo’n 10 waterbuffels, groot en klein, houden het 

gras kort en poedelen zodra de temperatuur een beetje oploopt, onder gezellig 
gespetter in het water. Er zijn in en rond het water ook verschillende vogels te 
vinden, zoals een paartje nijlganzen. Vorig jaar kregen ze 5 jongen en we zijn 

benieuwd hoeveel we er dit jaar kunnen verwelkomen.  
We hebben hier al veel bijzondere vogels gezien, zoals bijvoorbeeld de groene specht 
en een steenuil. Ook bezochten een paar ooievaars het weiland, maar de 2 
ooievaarspalen die sinds dit jaar een ècht, van wilgentenen gevlochten nest hebben, 

blijven helaas nog leeg. Wie de moeite neemt om de leuke wandeling van een 
kwartiertje over het Buffelpad te lopen, kan het allemaal met eigen ogen zien! 
En wie weet, komt er in de toekomst nog een verbinding vanuit het Eekendiekske 

naar het Buffelpad. 
 

 
                                               Hans Verkleij en Margreet Meijer 
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Zeepkistenrace Beckum 
 

Op zondag 11 mei 2014 organiseerde jeugdraad Beckum voor de 4e 
keer een zeepkistenrace rondom ’t Proggiehoes. Ruim 30 

deelnemers hadden zich aangemeld om aan de race deel te nemen. 
De deelnemers waren onderverdeeld in drie verschillende klassen om de 
wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.  Vanwege de voorspelde 

harde wind en stevige buien werden op het laatste moment nog aantal 
tenten geregeld om ervoor te zorgen dat publiek de race goed kon volgen. 
 

Om 13:00 uur startte de race waarnaar er in drie rondes werd gestreden om 
de snelste tijd neer te zetten. Het totaal van de rondes zorgde voor de eind 
tijd. Vanwege de regen die af toe naar beneden kwam lag het parcours er 

soms gevaarlijk glad bij. Het resulteerde in een aantal crashes, gelukkig 
bleef de schade beperkt tot aantal schaafwonden.  Ondanks de slechte 
omstandigheden kijken we toch terug op een geslaagd evenement de foto’s 

staan inmiddels op onze Facebook pagina.  Graag tot volgend jaar! 
                                                                          Jeugdraad Beckum  

Uitslag Zeepkistenrace 2014 
 
Klasse A –  Jeugd tot 10 jaar  

1. Linde Mentink 
2. Jari Scholten 
3. Lotte Breukers 

 
Klasse B – Jeugd 11 tot en met 15 jaar 
1. Lieke Winters & Laura Nijhuis 
2. Kris Weging 

3. Bram Lankheet 
 
Klasse C -  16 jaar en ouder 

1. Harry van Bemmelen 
2. Bart Breukers 
3. Tijmen “Billy” Spit & Benno Wijlens 

 
Pechprijs 
Jelmer Pot 

 
Originaliteitsprijs  
Mika Breukers & Dirk Ordelmans 

 

ZEEPKISTENRACE FOTO”S VOLGEN IN DE JUNI BBB!!! 
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Volksfeesten Oele 
 

Op 29, 30 en 31 augustus zijn weer de jaarlijkse volksfeesten in Oele. 
Ook dit jaar is er weer getracht een programma neer te zetten voor zowel 

jong als oud. Op zaterdagavond is dit jaar gekozen voor de PPM band, dit is 
al jaren Nederlands beste coverband. 

 

Vanwege het enorme succes van vorig jaar staat wederom de carpulling op 
het programma. Dit jaar wordt er meer ruimte gemaakt voor de regionale 

klasse. Opgave hiervoor kan via het contactformulier op de website van Oele 

www.volksfeesten-oele.nl. (onder het tabje contact) 
Aansluitend treed Poor John op en als afsluiting zal de meest onbekende 

beroemde band Fragment het dak eraf knallen. 
 

Programma volksfeesten Oele 
Vrijdag 29 augustus:      feestavond  met playbackshow 

Disco black light 
 

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

13.30 uur schijfschieten 

14.30 uur vogelschieten 
21.00 uur PPM band 

 

Zondag 31 augustus:   12.00 Carpulling 
………………………………..Diverse attracties voor de kinderen waaronder een 

quad baan, rodeo stier, schminken, Scouting met 

activiteiten en Clown Funny. 
12.00 Fietstocht:Deelname gratis, ongeveer 25 km 

13.00 Oldtimershow 

17.00 Poor John 
18.00 Fragment band 

 

Hele weekend Disco Black Light 
 
 

Nieuwsflits van Uitvaartvereniging St. Barbara 
 

Op dinsdag 27 mei a.s. wordt voor de 65ste keer de algemene ledenvergadering van 
Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen gehouden. De vereniging, die toentertijd 

door noaberhulp  tot stand is gekomen, is nog altijd volop in beweging. Al onze leden 
zijn van harte welkom om mee te praten en te beslissen. De vergadering begint om 
20.00 uur in de Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 in Haaksbergen. De zaal is open 

http://www.volksfeesten-oele.nl/
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vanaf 19.00 uur. Er bestaat dan de mogelijkheid om de financiële stukken in te 
kijken. 
Ook dit jaar staan er een aantal punten op de agenda die wij graag met onze leden 

willen bespreken. 
Te denken val t hierbij aan: onderwerpen als  contributie, evt. bijstellen hoogte  uit 
te keren bedrag bij overlijden. Maar ook, hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat 

onze jeugdleden lid blijven van onze vereniging. Op dit moment is het zo, dat 
wanneer een jeugdlid 18 jaar wordt, men niet langer gratis lid is. Hij/zij wordt dan 
benaderd met de vraag of hij/zij betalend lid wil worden. De beslissing is dan aan de 

18-jarige.  
Het bestuur wil graag ter overweging aan onze leden geven, hoe zij denken over het 
idee om de jeugdleden met 16 jaar betalend lid te laten worden. Natuurlijk zal er dan 

een nieuwe tariefgroep worden berekend die lager ligt dan wanneer men met  18 
jaar als betalend lid intreedt. Een agendapunt om over na te denken en waar uw 
mening op prijs wordt gesteld. 
 

Op 27 mei a.s. wordt er niet alleen maar vergaderd, ook zal er door Crematoria 
Twente een presentatie worden gegeven. Een stukje historie, een digitaal kijkje 
achter de schermen en nog meer. 

Vorig jaar is in de algemene ledenvergadering door onze aanwezige leden besloten 
om de in de inning van de contributie niet meer in de maand januari te laten 
plaatsvinden. Dit jaar wordt de inning dan ook voor de eerste keer in de maand mei 

gedaan. Halverwege deze maand wordt de contributie voor het jaar 2014 
automatisch geïncasseerd van de bij ons bekende betaalrekening. Geldt voor de 
leden die in het verleden een machtiging tot automatisch incasseren hebben 

afgegeven. 
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. Wij zijn te bereiken onder tel. 053-5723046 
(spreek uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.) 

of via de mail info@barbarahaaksbergen.nl. 
 

Informatie over uw uitvaartvereniging is ook te vinden op onze website 
www.barbarahaaksbergen.nl. 

 
 

Muiter Nieuws 
 
Van 30 juli tm 4 augustus zal de muiterweek weer plaatsvinden bij Café 

Halfweg. Om jullie op de hoogte te houden van de verschillende 
activiteiten hierbij de huidige gang van zaken voor de muiterweek 2014. 
 

Enkele spraakmakende evenementen willen we nu alvast 
melden. In de juni BBB volgt het volledige programma! 
 

- Kauwgumbalrally maakt herintrede tijdens de Muiterweek 
Zaterdag 2 augustus 

- Nieuw bij de Muiterweek: Strong Muiter Run 

Zondag 3 augustus 

mailto:info@barbarahaaksbergen.nl
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- Grassvolleybaltoernooi en Tropical Party met DJ Thom Sebo 
Vrijdag 1 augustus 

- Spijker op je Kop Quiz ipv. bingo 

- Woensdag 30 juli 
 

Inschrijven, Informatie en een Mieters promotiefilmpje 

op www.facebook.com/muiterweekbeckum 
 
Ook werd er afgelopen maand een promotie filmpje online gezet via deze 

Facebookpagina! Heeft u deze nog niet gezien? Ga dan naar Youtube en zoek naar 
Muiterweek 2014. Met meer als 700 views nu al een grote hit!  
 

 

Zijlijn moederdag 
 

Vorige week was het weer Moederdag. Je gedachten gaan terug naar vroeger. 
Vierden we dat thuis ook? Ik heb daar weinig herinneringen aan. Het begon bij ons 
met de kleuterschooltijd van de kinderen. Ze kwamen thuis en deden op hun manier 

heel geheimzinnig. Een van hen zei een keer dat ik niet onder het bed mocht kijken 
want dat was geheim! Het was de tijd van de tekeningen en de versjes Wat later 
ging papa met hun een cadeautje voor mama kopen.Bij ons aan de Ottoweg in 

Hengelo was een galanterie-zaakje Schuurman. Inmiddels kregen de kinderen 
zakgeld en kochten ze daar voor mama hen presentje. Onder andere herinner ik me 
nog een "heel mooi beeldje" van een wit paard en een bont vaasje. Ze kregen hun 

plek op de schoonmantel boven de haard. Nu denk ik , ik had ze moeten bewaren. 
 
Het is nu 40-45 jaar later. de kinderen waren er gisteren allemaal met aanhang en 
inclusief met een cadeautje. Het was gezellig. Alleen zonder papa. Johan' s  

overlijden is nu ruim 5 maanden geleden. Er gaat nog geen dag  voorbij zonder 
tranen (ik heb nooit geweten dat ik er zoveel had). 
Toch blijkt dat het leven gewoon doorgaat en dat veel dingen weer hun eigen plekje 

krijgen. Met veel steun en hulp vanuit je omgeving en dat is fijn. 
                                                                                                Rie Menkehorst 

 

 

Alles over de Kinderfeesten met Pinksteren 
 

Aankomende maand zullen de collectanten van de kinderfeesten Beckum weer bij u 
aan de deur komen. Met het opgehaalde geld bekostigen we de kindermiddag tijdens 
de Pinksterfeesten. Tevens is er afgelopen jaar  een bijdrage geleverd aan de 

lowlandgames voor de iets oudere jeugd. Verder  is er een donatie gedaan aan: 
* sinterklaas intocht 
* werkgroep jeugd 

* peuterspeelzaal 
* TVO voetbal jeugd. 
Zoals u ziet komt de opbrengst  ten goede aan verschillende organisaties die zich 
inzetten om allerlei activiteiten te organiseren voor de kinderen/jeugd van Beckum !  

http://www.facebook.com/muiterweekbeckum
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Kinderfeesten 2014 
De kinderfeesten vindt plaats op 7 juni 2014 
Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende  

activiteiten waaruit je kunt kiezen. 

We starten om 13:00 uur in de feesttent. 
                         Voor de peuters en kleuters zijn er springkussens e.d. 

                                            Tot Dan!! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

TVO 6 weer overtuigend kampioen na 5-1 winst op Almelo. De 45 plussers 
scoorden 101 doelpunten in de competitie, proficiat!! 

 
Staand vlnr. Leo te Lintelo, Rene Veldhuis, Han vd Kuil, Harrie ten Dam, Herbert 

Veldhuis, Robert Assink en Rene Pot, gehurkt vlnir Tonnie Ottink, Dennis Hogeling, 
Clemens Heuker of Hoek, Mario Ezendam en Mario Veldhuis 
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Leren omgaan met andere omstandigheden,  
het is noodzaak maar kost tijd 
 

De overweging van pastor Ogink op de Beckumer parochieavond 
gaf een illustratief beeld van de huidige situatie van de kerk.  
Een jongetje liep aan de hand van zijn vader over het strand en zag in de verte een 
streep. ‘Wat is dat papa, die streep daar ver weg?’ ‘Dat is de horizon, waar de hemel 
de aarde raakt’. Tijdje later weer dezelfde vraag ‘Waarom is die streep nog steeds 

ver weg, komen we er nooit?’ ‘Nee’, zei papa, ‘we blijven altijd onderweg en gaan 
altijd door. Dat is nou het leven, we kunnen niet stilstaan’. Ook in onze parochie is 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 5, 2014 
pagina 29 

het vaak twijfelen, soms zoeken, het is allemaal anders, maar het leven gaat verder 
en ons werk is nooit af. 

 

Deze inleidende boodschap liep als een rode draad door de vergadering.  
Waarin de veranderingen in de kerk werden beschouwd; de moeilijke 
situatie om kerken levensvatbaar te houden bij teruglopend kerkbezoek en 

het moeilijk invullen van vrijwilligerstaken. Minder pastores, minder 
diensten, meer noodzakelijke samenwerking onderling etc. Er moet door 
parochianen steeds meer worden ingezien, dat eigen initiatief nodig is, want 

de weelde van wekelijkse diensten in alle parochies met pastores is niet 
meer haalbaar. Met de H.Geestparochie, nu in een samenwerkingsverband 

met de parochies van Hengelo, Borne en Hertme wordt getracht vorm te 
geven aan het kerkelijke leven in onze regio. Daarbij moeten de kosten 
gedrukt worden op gebouwen en personeel, want er wordt ingeteerd op 

vermogen. Allerlei voorbeelden komen aan de orde om te trachten die 
parochies ‘overeind te houden’. Daarnaast blijft de essentiële vraag; wat 
blijft er over van de zorg en persoonlijke aandacht voor de mens, de 

geborgenheid van het individu en gelovige in die eigen kerk? 
 
Voor de Beckumer parochie werden punten besproken als; 

Verwarming in de kerk, reductie van secretariaatskosten, noodzakelijk 
onderhoud plegen door BOPpers en het project ‘Kerk in de steigers’. Waarin 
hergebruik door andere instanties bestudeerd wordt. Een plan om de 

basisschool te integreren is van tafel gegaan, dat blijkt definitief niet 
haalbaar om praktische redenen. Andere opties blijven in studie. 
Energiekosten drukken is ook een hot item, een plan tot plaatsing van 

zonnepanelen is actueel. De nieuwe inrichting achter de kerk bij de ingang 
naar de nieuwe TVO kleedkamers wordt besproken. Klachten over de 

ongunstige aanvangstijden van de weekenddiensten in buurtparochies 
versus beschikbaarheid van personeel komen ook aan de orde. 
 

Allemaal zaken, die een doemscenario moeten voorkomen; het (op korte 
termijn) moeten sluiten van kerken in onze regio. Lichtpuntje bij al deze 
overwegingen was, dat de kerkbijdrage in Beckum een stabiel beeld laat 

zien. Het niveau van de opbrengst is de laatste vier-vijf jaar op hetzelfde peil 
gebleven. Die betrokkenheid is hoopgevend, stelt de Locatieraad vd parochie 
Beckum. 

Van penningmeester Han van de Kuil wordt afscheid genomen en hij wordt 
door Bennie Goselink vd. Locatieraad bedankt voor de kundige wijze van 
financiën beheren in deze lastige tijden. 

                                                                                      Jan Ottink 
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Misvieringen Blasiuskerk Beckum  
(rest van) mei en juni 2014 
 

Za. 24 mei. 19.30 uur: GELEZEN EUCH.VIERING: Past.Hoogland 

Wo. 28 mei 19.30 uur: HEMELVAART: GEZONGEN  EUCH.VIERING 

    Pastor Nowara ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 31 mei 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: 

Pastor Nowara 

 

Za.  7 juni 19.30 uur: GEEN VIERING 

Zo.  8 juni 09.30 uur: EERSTE PINKSTERDAG;    

    EUCHARISTIEVIERING HEILIGE   

    GEEST PAROCHIE IN DELDEN  

Ma.  9 juni 11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING IN    

    ST.ISIDORUSHOEVE 

Za. 14 juni 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastoor Oortman( Dames- en herenkoor ) 

Za. 21 juni 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastoor Oortman 

    ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 28 juni 19.30 uur: AFSCHEIDSVIERING GROEP 8    

    Basisschool .WOORD-  COMMUNIEVIERING:  

    Pastor  v/d Bemt ( Spirit ) 

 

Datumbank 
23 mei  Jeugdraad; Cocktail avond 

24 mei  Nostalgische reünie bij Café Halfweg voor mensen die in de  
jaren ’50 – ’60 tot 1978 op bezoek kwamen. Aanvang 16 uur 

27 mei  KVO; Kleine Fietstocht 

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

14 juni  Beach Soccer toernooi. Aanvang 15.30 uur 
18 juni  KVO; Bustocht 
20 juni  Zonnebloem; Salland Festival in Raalte 

20 t/m 22 juni  TVO; Jeugdkamp 2014 
21 juni  Oud Papier 
28 juni  TVO Tennis; Lustrumfeest in “Beckhand. Aanvang 19.00 uur 

12 juli  Zonnedag Zonnebloem in ’t Proggiehoes 
19 juli  Oud Papier 

30 juli t/m 4 aug.Muiterweek 2014  
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13 sept. Volle Polle Motorcross & Jaag oe nie te pletter-estafette 
14 sept. Volle Polle Autorodeo & feestmiddag in de tent 
28 sept. Blasiusfestival 

  1 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem ’t Wapen van Beckum 
24 okt.  Jeugdraad; Bandjes avond  
 

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

29 en 30 mei   Hemelvaart 
 9 juni    Pinksteren 
7 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie 

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

 
 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 

 

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

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
 

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

 

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

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

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

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

Podotherapie Oost Nederland 
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262 
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INSCHRIJVING AS ’N GEK IN ’N DREK  

Modder Race Beckum     9 Juni 
 

 

Hallo Gekke Drek Racers 
Dit jaar wordt er voor Speciaal voor groep 5,6,7 en 8 een Yolo Vette Gekke 
Modder race gehouden waar jij vast en zeker wel aan mee gaat doen.  
 

De meest gekke verklede deelnemer maakt kans een super coole prijs te 
winnen. Maar ook de allersnelsten zullen in de prijzen vallen. 
Je kunt je inschrijven door hieronder je naam, leeftijd, groep in te vullen en 
dit formulier in te leveren bij je leraar of jufrouw.  
Jullie kunnen je ook inschrijven door een mailtje te sturen naar: 
asngekinndrek@gmail.com. 
 

De start van deze Drek Race is om 14:00. Je kunt je dan melden bij de 
kinder drek bak vooraan. Het is verstandig om schone kleding mee te 
nemen. Groeten en tot 9 Juni bij: As ‘n Gek in ‘n Drek,  
                                                                                                                
De Drek commissie 
 

Voor en achternaam:___________________________________________ 

Leeftijd:_____________________________________________________ 

Groep:______________________________________________________ 

mailto:asngekinndrek@gmail.com

