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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  
kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

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

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

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 
Teksten  

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 

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

Marscha Pot 
Jan Ottink 

  

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

kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

3676435; emailjanottink@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 

3676582 
 

ADVERTENTIES 

Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 
BBB uitgaven in 2e halfjaar 2015; 

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

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

 
 

37……………………………………5 
 

Een ongewoon begin van deze mei BBB. De Pinksterfeesten zijn ‘vers’ afgelopen en 
er is de afgelopen dagen veel geplukt in media om toch zoveel mogelijk verslag te 
doen van dit evenement. Op pagina 32 t/m 35 staan de feesten in beeld!  

Een indruk van de seniorenmiddag staat onderaan deze pagina opgetekend. 
 

Deze maand…in één volzin 

Het valt waarachtig niet mee om in één zin alle wereldellende, vreugdevolle 
gebeurtenissen, politieke gekibbel en grote en kleinere oneffenheden over 

deze maand te duiden, want het bootvluchtelingenprobleem Noord Afrika > 
Europa is door chronisch gebrek aan echte Europese cohesie bijkans 
onoplosbaar en in Hengelo worden de messen geslepen door de oppositie 

inzake beschietingen op de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen en hebben 
we het Eurovisiesongfestival achter de rug – Trijntje miste de trein – en dit 
circusvoorbeeld van ongebreidelde welvaartverspilling trok in vergelijking 

met het oude Romeinse brood en spelentijdperk weer veel bekijks, wat niet 
wegneemt dat de Beckumer Pinksterfeesten  ‘vers’ achter de rug zijn… 
 

 

Seniorenmiddag 

Pinksterfeesten Beckum ! 
Vergelijkingen met top-cabaretiers in Nederland gaan misschien mank, maar 
wat op de seniorenmiddag in het Proggiehoes op de planken werd gebracht 
door de Levenslust sterren, was een lust voor het oog. Wat heet, Louis, 

Cilia, Eddy, Tonnie, Gerda en andere opkomende jongere talenten 
vermaakten de Beckumer senioren opperbest. Met als absoluut hoogtepunt 
de Slepkök’n, de misverstanden bij de bedscènes en de ‘Heij’t al heurt’ 

roddelrubriek. Letterlijk lachen-gieren-brullen! De quiz van Eddy met 
verrassende vragen en ontwikkelingen tussen de dames en de heren was 
vermakelijk. De accordeonvereniging de Optimisten met oa. Hennie Assink 

als ‘voorzanger’ verzorgde enkele leuke gastoptredens, waarbij de 
aanwezigen volop meezongen bij het nostalgische repertoire.  

De seniorenmiddag was een zeer geslaagde aanzet tot de prima 
verlopen Pinksterfeesten. 
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Wat  U  leest  in  deze  mei  BBB 2015 
 

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

 Koningsdag Beckum bijzonder geslaagd 
 Met de TVO familie naar FCTwente 
 Gerrit Postma overleden oud-TVO trainer speler 
 Afscheid trainers van TVO voetbal en handbal 
 Galerij der kampioenenbij handbal en voetbal 
 Zijlijn familiefeest 
 BBB-tjehuis te koop 
 TVO-Breukersbeachsoccertoernooi6 junistrandvoetbal 
 Uitstapje handbaldames, foto 

 Musical Boekelode Jantjes 
 Diaconale thema avond compassie 

 Vrouw Actief Beckum high tea 
 Hengelo fietst! U toch ook? 

 Zonnebloem zonnedag en boottocht 
 Volksfeesten Oele28-30 augustus 

 Speelboerderij kijkmiddag 
 Luk akkefietjes dialect fantasieën 

 Wat is’t wat prikkelende beschouwingen 
 BBB-tjezaterdaghulp 

 Werkgroep AED informatie 
 Beckum bestaat 750 jaar in 2016 

 Spannend bij zaalvoetbal TVO 
 Plastic afval op juiste plaats deponeren 

 Wist u datjes.. sportakkefietjes 

 Collecte Reumafonds 
 Herdenking in Beckum op kerkhof 
 De Bieb in Beckum actua 
 Bloemen voor stoppende jeugdstafleden Linda, Yvo en Cyriel 
 Wineble en Boet’nveeldproeverij 
 Kantinebeheerder TVO wie wil dit oppakken? 

 Rolstoelen beschikbaar 
 Zeepkistenrace de uitslagen 

 Glasvezel en verlichting buitengebied situatie Beckum-Oele 
 Open dag fam. Hesselink-ter Boo 

 Misvieringen parochie Beckum  juni 2015 
 Datumbank dorpsagenda 
 Middenblad; Dorpsplan actueel 

 PINKSTERFEESTEN BECKUM  
een eerste verslag, in de juni BBB meer info! 
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KONINGSDAG VIERING IN BECKUM  
BIJZONDER GESLAAGD 
 
Volop activiteiten bij het Koningsfeest in Beckum. Waar peuters, kleuters, 

jonge en oude kinderen zich best vermaakten in de sportzaal, op de 
velden, speelplaats en de mechanische stier.   
 

Veel ouders hielpen de organisatie bij het schminken, de ballonnenclown, 

cupcakes maken, spelletjes etc. binnen en buiten bij de vossenjacht, 
zeskamp en andere vetgave spelletjes en wedstrijden. De weergoden waren 
alle Koningsdag-vierders bijzonder gunstig gezind. De somberheid bij alle 

voorspellingen werd trouwens zo tegen Koningsdag aan dagelijks verder 
weggedreven. Resteerde een puike dag met frisse wind maar droog en in de 

zon was het zelfs aangenaam verpozen na de middag. 
De huisband maakte een valse start; de agenda’s waren niet goed 
afgestemd. Beentels Kabaal dacht om 10.30 u. in Bentelo bij elkaar te 

komen en naar Beckum te vertrekken. Het Koningsdagcomité  Beckum dacht 
dat ze om 10.30 u. bij het ballonnen oplaten ‘zouden beginnen te blazen’. 
Maar geen Wilhelmus dus van BK, wel veel ballonnen die tot hilariteit van 

velen (en droefenis van sommigen) na het oplaten – gedreven door de wind 
– meteen koers zetten naar de bomen achter het kunstgrasveld, om daarin 
te blijven hangen… 
 

Ook vanaf 10.30 u. startten veel oudere en jongere Beckumers voor de 
fietstocht cq. mountainbike tocht. Met een record aantal deelnemers, 

iedereen vol goede zin. De bikers,23 stuks! , veelal in prachtig sponsortenue 
om je vingers bij af te likken! De meeste fietsers, 103 deelnemers, hadden 
trouwens ook een e-bike ‘onder het zadel’ en dat was op het winderige 

parcours best handig… Een stoere pure fietser kwam van de koude kermis 
thuis oftewel moest met bezwete kop zo nu en dan afhaken… Het 
pauzepunt werd via de Needse berg bereikt in het rustieke Noordijk, waar 

tot verassing van velen onze oud-StepeloërRemond Molenkamp met 
echtgenoot Edith iedereen verwelkomde bij zijn huis. ‘Ja, Alfons Harink belde 
een tijd geleden of de rustpauze vd. tocht hier mocht plaatsvinden, mooi 

toch? Ja, ik ben nog steeds ’n Betje knoo’jn met luk kleinvee en pony’s’. 
Zoals hij vroeger ook al samen met pa Herman Molenkamp menige prijs had 

gewonnen in de pony business.  
Het was een warm weerzien, de koffie, broodjes en versnaperingen 
smaakten prima. Ook Harrie Annink (Haayink) was present, pas gestopt met 

werken ‘dus goed te pas’!. Met een bekertje koffie in de handen bekende de 
ex-chauffeur op de melktank; ’ dat was in het begin best wennen, ‘smorgens 
eerst vlug de krant ‘deurvleeng’ en dan op’n melktank. Of ongeregelde 

diensten draaien, je leven was helemaal gepland. Nu eerst uitslapen, krant 
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uitvoerig lezen en dan naar het vee. Tja, gewoon hèènigandoon, dan is het 
zo mirrag’.  
De (opgeruimde!) loods en het erf bij het oud-Stepelose paar Molenkamp 

werd dus bezet door heel veelBeckumer fietsers. Via Markvelde en 
Hengevelde werd binnendoor de eindbestemming weer bereikt. En weer 

leek het of de wind veelal tegenstond ...  
 

 
 

!  

Koningsdag in beeld; kinderen met de ballonnen, burgemeester Schelberg bezig 
met spelletjes en start van de fietstocht; Jan, Riky Ottenschot voeren de groep aan 

(foto’s Petra Busscher) 
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Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo kwam zo tegen de middag bij 
de school en volgde geanimeerd enkele finalespelletjes. Hij toonde grote 
waardering voor de Koningsdag organisatie in Beckum. Daarna reikte hij de 

hoofdprijzen uit aan de diverse gelukkige winnaars. 
De jeugd vermaakte zich nog enkele uren prima op de mooie toestellen, 

grote springkussen en mechanische stier. Alhoewel enkele jeugdigen (te) 
overmoedig waren en pechvol van de stier vielen. Gelukkig waren 
comitéleden en ouders snel en troostrijk ter plekke… Het was kortom een 

geweldige Koningsdag in Beckum; meevallend prima weer, grote opkomst 
door jong en oud en pluimen op de hoed voor alle vrijwilligers in de diverse 
disciplines! 
Jan Ottink 
 
 

Met de hele TVO familie naar FC Twente… 
Dat was niet aan dovemans oren gezegd. ruim 200 (jeugd)spelers, ouders, begeleiders 
etc. togen naar FC Twente-AZ. en zagen in de Grolsch Veste een onmachtig Twente 

dat dik in de misère zit en ploeterend haar geloof in eigen kunnen had verloren. De 
eindstand van 0-2 sprak boekdelen. De jeugd genoot natuurlijk wel van de prachtige 
ambiance in dat grote stadion, maar de kenner proefde de brede onvrede over het 

vertoonde spel. Terwijl de TVO aanhang na afloop (gelukkig net op tijd) uit het stadion 
huiswaarts keerde, sloeg de vlam in de pan rond het stadion. Met opstootjes, hevige 
discussies en het ter verantwoording roepen van de technische Twente-staf door 

ontevreden supporters. Heel jammer dat dit duel dus een negatief staartje kreeg. Maar 
de TVO familie had een mooie trip beleefd, laat dat de herinnering blijven aan die 
gedenkwaardige middag… 

Jan Ottink 
 
 

PERSOONLIJK 
In deze tijden met veel berichten over persoonlijk verlies en ernstige ziektes in onze 
omgeving werden we 1 mei in kennis gesteld van het overlijden van Gerrit Postma. 

Gerrit was reeds geruime tijd ziek en overleed op slechts 70 jarige leeftijd. 
Hij was vanaf 1976 gedurende een zestal jaren nauw betrokken bij TVO voetbal. Als 
jeugdtrainer en speler-hoofdtrainer van TVO 1. Daarin had de voormalige speler van 

hoofdklasser Quick’20 een belangrijke rol bij het behaalde kampioenschap van TVO in 
de 4e klasse en promotie naar de 3e klasse. De laatste jaren waren er incidenteel nog 

warme contacten met de in De Lutte woonachtige Gerrit Postma. 

We wensen zijn vouw Gerdie en de familie sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 

Bestuur (en oud-selectiespelers jaren 1976-1982) TVO Voetbal 
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Trainers komen en trainers gaan 

Zo ook bij TVO waar Leo ter Haar na een 2 

jarig trainerschap de voetbalselectie gaat 
verlaten. Samen met mede-coach Tonny 
Sigger heeft hij de TVO hoofdmacht twee 

seizoenen van oefenstof voorzien in de 4e 
klasse. 

Beiden met veel inzet, beiden met kennis van 

zaken en voortdurend werd gehamerd op de te 
hanteren spelwijze. Maar er waren wel eens 
wedstrijden waarin de spelers niet thuis gaven. 

Dit tot frustratie van het trainersduo. 
Grilligheid heet zoiets en daarbij passen dan 
helaas verloren partijen met uitslagen van 1-9, 

1-7 en 1-5. Ook door de keeperswisselingen 
kwam het zelfvertrouwen onder druk te staan.  
 

Tonny Sigger en Leo ter Haar 
Daar tegenover stonden een aantal wedstrijden waarin de jonge formatie flair 
en onverzettelijkheid uitstraalde. Optimale motivatie en werklust ten toon 

werd gespreid en het toch aanwezige talent tot wasdom kwam. Met winst of 
prima remises tegen hooggeplaatste teams tot gevolg. Maar mede door die 
wisselvalligheid en ook natuurlijk de recente 3 punten aftrek (na het incident 

met Wilh.school) is een extra nacompetitie om degradatie onafwendbaar 
(situatie 12 mei jl.). Leo en Tonny hebben veel vertrouwen in een goede 
afloop; ‘met een optimale instelling en teamgeest moet het lukken. Klassen-

behoud, daar gaan we voor’. Hopelijk gaan de spelers deze  boodschap 
omzetten in daden en wordt de opdracht volbracht; TVO blijft 4eklasser 

komend seizoen!(de actualiteit op 21 mei leert; een bijzonder zware klus!). 
 

Zo ergens in november gaven jullie te kennen te willen stoppen als 
trainersduo bij TVO, wat is de hoofdreden van  dit besluit? 
Het gevoel moet goed zijn dat was bij mij in ieder geval niet meer helemaal zo 
om nog een jaar door te gaan. Wisselvalligheid en het mentale aspect wegen 

hier in zwaar mee. Vanuit de groep kwamen bij een paar jongens twijfels, dan 
wordt het lastig om nog een jaar door te gaan.  
 

Wat was volgens jou de oorzaak van 5 nederlagen op rij net voor de 
winterstop; gebrek aan (zelf)vertrouwen, vormverlies, keepers blessures? 

In ieder geval het keepers probleem heeft zeker meegespeeld maar daar hoef 

je het niet te zoeken. Met name beleving en scherpte op trainingen en 
wedstrijden was er te weinig. Dan raak je in een neerwaartse spiraal en dat is 
zeker niet goed voor je zelfvertrouwen. Dan kan je maar een ding doen door 

keihard te gaan werken met elkaar en alles geven op trainingen/ wedstrijden.  
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De basis van het team heeft kwaliteiten voor de 4
e

 klasse maar 
grilligheid/jeugdigheid ‘maakt het spannend’:  

Juist de basis heeft de kwaliteiten om vierde klas te spelen. In de breedte nog 

wat sterker worden is belangrijk voor de strijd op trainingen kunnen bepalen 
wie er op zondag gaan spelen. En de jonge jongens waar we nu mee werken 
doen het prima daar gaat TVO nog veel plezier aan beleven in de toekomst. 

Een aantal van deze jongens zijn afgelopen twee jaar beter geworden. 
 
Volgend seizoen, met de waarschijnlijke rentree van Roy, moet het allemaal 
evenwichtiger kunnen worden: 

Zeker Roy heeft de capaciteiten om een team beter te kunnen laten spelen. 
Hij is sterk aan de bal en heeft veel kopkracht en slimheid en werkt hij hard 

voor het team. Vorig jaar hebben we gezien dat ook hij nog veel kan leren 
met name de foute keuzes die hij maakt moeten eruit.  
 

Je hebt begin 90er jaren enkele jaren bij TVO1 gespeeld, het verschil? 

Jazeker er werd wat meer voor het voetbal geleefd. De beleving was anders 
bij wedstrijden en trainingen. Dan liep je de kantjes er niet af want dan werd 

je wel door de groep gecorrigeerd. En de humor was altijd geweldig we 
hadden veel plezier met elkaar, dat mis ik nu wel soms.   
 

Vroeger was alles beter qua mentaliteit, teamgeest en slimheid in het spel: 

Mentaliteit teamgeest en instelling zeer zeker. Slimheid niet, we hebben nu 
ook wel spelers die slim zijn, dat heb je of dat heb je niet. 
 

Welk type trainer bevalt jou het meest; Guus Hiddink, Louis van Gaal, Ron 
Jans, Gert Jan Verbeek of Alfred Schreuder? 

Ron Jans bevalt mij het beste nuchter, eerlijk, gedreven en altijd bij mindere 
clubjes goed gepresteerd, Van Gaal is een blaaskaak, Guus Hiddink teert op 
zijn verleden het is beter dat hij stopt, Gert Jan Verbeek denkt dat hij alles 

beter weet met zijn manier van trainen, Alfred Schreuder komt net kijken naar 
mijn mening te zacht voor dit Fc Twente. 
 

Heb je nog een wijze boodschap voor 
nieuwe hoofdtrainer Danny Ottink? 

Zelf heel gedreven zijn, dan mag je dat 

van de groep ook verwachten. Boven de 
groep gaan staan is denk ik het 
belangrijkste en het moeilijkste voor hem. 
 

Komende-  en gaande trainer van TVO1; 
Danny en Leo als spelers  in 
kampioensteam van 1991 
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nieuwe trainers TVO voetbal 
Voor volgend seizoen zijn nieuwe trainers aangesteld voor TVO2 en A1. 
Vader en zoon Henk Drenth en Jordy Drenth uit Hengelo zullen elk 
afzonderlijk 1 avond training geven en aanwezig zijn op de wedstrijddagen. 

Wij wensen hen namens het voetbalbestuur veel plezier en succes toe en 
hebben daarin alle vertrouwen. 
Voetbalbestuur TVO 
 

Gerard Hilbrinkstopt bij TVO na 40 jarige 
trainersloopbaan  
Gerard Hilbrink heeft donderdag 16 april in het Geertman afscheid 
genomen. Na een 40 jarige trainerscarrière keek Gerard terug 

op deze jaren met ups en downs, zoals hij zei.  
 
Dit deed hij op gepaste wijze, zoals altijd. Hij had een afscheidswoordje 

geheel uit geschreven (zoals iedere voorbespreking er ook uit zag) en heeft 
zijn dank uitgesproken naar de dames van het eerste en tweede, maar ook 

naar het bestuur en 
de tc. Ook zijn vrouw 
Nel en Jaap Gruben, 

ook trainer, waren 
daarbij aanwezig. 
Susan Annink,  

voorzitter van TVO 
Handbal heeft  
namens het bestuur 

een woord van dank 
tot Gerard gericht. 
Ook dames 1 en 2 

zijn niet 
achtergebleven en zij  
benoemden 

 verschillende typische  (hilarische) uitspraken van Gerard. Nadat hij diverse 
kado's in ontvangst had genomen is er nog nageborreld. Het waren twee 
bewogen jaren waarbij Gerard Hilbrink een hecht team heeft gecreëerd die in 

de hoofdklasse absoluut niet onderschat mag worden!! Gerard nogmaals 
hartelijk dank voor je passie en inzet de afgelopen jaren.  

Wij wensen je alle goeds toe voor de toekomst. 
Bestuur TVO Handbal  
 

https://www.facebook.com/tvohandbalbeckum/photos/pcb.791012990981101/791012840981116/?type=1
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de laatste (afscheids)speech van Gerard Hilbrink 
‘Beste mensen  
Alweer de laatste thuiswedstrijd voor de dames van TVO. Voor mij zelfs de één-na-
laatste wedstrijd van mijn trainersloopbaan, die exact 40 jaar heeft geduurd. TVO is 
de laatste club die ik train en waar ik net zoals bij vele andere handbalverenigingen 
met veel plezier heb gewerkt. 
Iedere handbalvereniging heeft zo zijn eigen sfeer en die wordt vooral bepaald door 
iets “samen” te doen. Hoewel dit in de huidige tijd niet vanzelfsprekend meer is, is dit 
uitgangspunt voor mij altijd de leidraad geweest, waarbij het collectief voor het 
individu gaat. De resultaten van de dames van TVO in de laatste twee jaar zijn daar 
naar mijn mening een duidelijk voorbeeld van.Ik wens alle trouwe supporters en 
verder iedereen die bij TVO op welke manier ook betrokken is, alle goeds toe voor de 
toekomst en blijf het vooral samen doen!’ 
Gerard Hilbrink 
 

In de juni BBB volgt nog een laatste persoonlijk interview met 
DE MENS Gerard Hilbrink! 
 
 

GALERIJ DER KAMPIOENEN ! 

 
De meiden van de TVO c jeugd zijn kampioen geworden!!!! Zij hebben met dikke 
winst 5-23 gewonnen van EHC!! Super meiden, van harte gefeliciteerd met dit 

mooie resultaat!!! 
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Ook de meisjes van de F jeugd behaalden overtuigend de titel! 
 

 
TVO dames-recreanten1 ook kampioen na remise tegen Cabezota, klasse 

 

 
Het is gelukt en hoe! TVO 4 droogde Rietmolen 4 af met 2-10 en werd daarmee 
overtuigend kampioen. Het werd een uiterst gedenkwaardig feest, ‘o ni dan’… 
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TVO d1 ging na twee titels in de competitie voor de 
beker in de districtsfinale 
In Eibergen was Ulftse boys de opponent. Na een riante 3-0 voorsprong ging 
het nog mis. Met een 4-5 nederlaag ging de beker aan de neuzen van TVO 
d1 voorbij. Blijft over een knappe 2e plaats en medaille, zeker ook een 

felicitatie waard!.. 

 
Zijlijn                                             de sociale column 
Zondag 10 mei, was het weer zover. Het jaarlijkse familiefeest van de 
Ruperts. Als ze nog geleefd hadden zou dat de 76 ste trouwdag van vader en 

moeder zijn geweest. 
Deze dag had een extra tintje omdat mijn broer Martin en zijn vrouw uit 

Nieuw Zeeland erbij waren. Zij hadden s' morgens een berichtje uit Nieuw- 
Zeeland ontvangen dat hun dochter Kiri, bevallen was van een flinke zoon, 
acht en een half pond. Zijn namen zijn  Liam Rupert Brock. Rupert is in 

meerdere landen ook een voornaam. Een leuke bijkomstigheid! 
 

Als je uit zo'n grote familie komt is het leeftijdsverschil ook groot. Onze 

kinderen zijn al vijftigers (ik ben de oudste) en de kinderen van de jongere 
broers hebben nog kleine kinderen en zijn nog bezig hun gezinnen te 
vormen. Ook gisteren was er veel klein grut. We hadden de weergoden mee 

en dat is zeker met kleine kinderen het halve feest. Ook trouwens wel voor 
de opa's en de oma's. Die pronken net zo hard met hun kleinkinderen als de 
jonge ouders dat doen. Een zo'n kruimeltje van bijna twee jaar liep te zoeken 

naar haar papa. Als ze dacht hem gevonden te hebben bleek het toch niet de 
goede spijkerbroek te zijn. Toen ze die uiteindelijk opgespoord had, omvatte 
ze gelijk zijn been. Zo,  die is van mij! Aan het eind van de middag weet je 

zo ongeveer wie van wie is. 
 

Het was een mooie locatie en de wandeling door het Lankheter bos met de 

nodige opdrachten was goed geregeld. Evenzo de opdrachten nadien op 
papier. De moderne jeugd zoekt bijna alles op op de telefoon. 
We hebben ook heerlijk gegeten en o, ja, mijn groep behoorde bij de beste 

drie. We werden gehuldigd, jawel compleet met een medaille en een rozet 
Het was een leuke dag. 
Rie Menkehorst 

 
BBBtje 
SIGITA EN JAN WIJLENS HEBBEN NOG STEEDS HUN HUIS TE KOOP 

De Volmer 16 Haaksbergen. 4 slaapkamers-grote tuin-carport 

Vraagprijs € 199.000.- 
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TVO- Breukersbeachsoccer-toernooi 2015 
 

Na het grote succes van vorige jaren zal op 6 juni om 15:00 het startsein 

gegeven worden voor de derde editie van het TVO- 
Breukersbeachsoccertoernooi. Teams van 3 veldspelers en 1 keeper, met 
aanvullend enkele wisselspelers, zullen weer gaan strijden op het strandzand 

om de felbegeerde overwinning. Het toernooi zal ingedeeld worden in de 
klassementen heren prestatie, heren recreatie en dames. Bij de vorige editie 
deden ruim 30 teams hun aantrede en wij hopen als organisatie dat we 

wederom een groot aantal teams en supporters mogen verwelkomen op het 
gezellig aangeklede Kruudnhof.  Dit jaar zal er aansluitend een subtropisch 
strandfeest plaats vinden met muziek voor jong en oud van Binky& Pegel en 

DJ Nicky Vannettie.   
 

Aanmelden voor het TVO- Breukersbeachsoccer-toernooi kan via een mail 

naar beachsoccer@tvovoetbal.nl met daarin jullie teamnaam, naam contact 
persoon met telefoonnummer en in welke poule jullie mee willen doen.  
Wij houden jullie graag op de hoogte via onze facebookpagina en hopen 

jullie allemaal te zien op 6 juni! 
 

Zomerse en sportieve groet, Danny Ottink, Aaron van Laar, Ivo Harink,  
Nick Laarhuis, Iris Eijsink en Gijs te Lintelo. 

 
 

 
Weekend handbaldames; weer supergezellig, ‘in gevechtstenue en geheven geweer!’ 
(foto’s TVO handbalsite) 

 
 

mailto:beachsoccer@tvovoetbal.nl
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Musical ‘De Jantjes’ in het Teesinkbos 

Toneelvereniging De Vriendschap brengt op 3, 4, 7, 10 en 11 jullie een bijzondere 
voorstelling voor het voetlicht.  Opgevoerd zal worden de musical “De Jantjes”. De 

Vriendschap geeft er nu in 2015 een speciaal tintje aan door deze musical op te 
voeren in de open lucht en wel op een bijzondere locatie: ‘het Teesinkbos’, 
Landsteinerlaan 49 in Boekelo.  Het wordt groots aangepakt met maar liefst 50 
spelers c.q. figuranten in een zeer groots en bijzonder decor, wat geheel door eigen 

mensen is opgebouwd!  Hier wordt het oude leven in de Amsterdamse Jordaan op 
passende wijze uitgebeeld 
Aanvang: 20.30 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur. 

Entreeprijs € 12,50. Voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
Kaarten vanaf 15 mei te bestellen via website www.devriendschap.com of bij 
onderstaande adressen: 

Boekelo:          fa. Thuys,                   Beckumerstraat 11 
Boekelo/Rutbeek:       Erna Roossink           053 – 4281595 
Enschede:        Riëtte Wissink          053 – 4773098 

Voor de meest actuele informatie over de voorstellingen, zie de website 
www.devriendschap.com 
 

 

Terugblik diaconale thema avond  
Compassie in onze samenleving anno 2015 
 
Dinsdag 21 april bezochten ruim 50 actieve vrijwilligers uit diverse 
geloofsgemeenschappen de jaarlijkse diaconale thema avond van de 
Heilige Geest Parochie. 
 

Dit keer stond de vraag centraal hoe het staat met de menswaardigheid in de 
samenleving.  Zijn er mensen die in de knel zitten  en kampen met eenzaamheid 
,armoede en ( mantel) zorg? En zo ja, wat kunnen we als kerk dan doen? Drie 
deskundige en betrokken professionals hielden een inleiding over deze onderwerpen:  
Evelien Mazeland, ouderenadviseur en consulent van Stichting Welzijn Ouderen Hof 
van Twente vertelde over de eenzaamheid waar veel mensen mee te kampen 
hebben. Dit geldt voor ouderen, maar niet alleen voor hen. Bijvoorbeeld ook na ziekte 
of een ingrijpend verlies kunnen mensen hier mee te maken krijgen. Het is belangrijk 
goed op signalen te letten waaruit kan blijken dat iemand moeite heeft het samen 
leven met anderen op een goede manier in te vullen.  
Chantal Smit , consulent van Steunpunt Mantelzorg  Hof vanTwente vertelde  over de 
zware druk waarmee  mantelzorgers te maken hebben als de zorg lang duurt en veel 
tijd vraagt. Mantelzorger zijn voor je partner, je kind of je ouder kan mooi zijn om te 
doen. Maar als je bijvoorbeeld niet meer aan eigen relaties en werk toekomt houdt 
kun je uitgeput raken. 
 
Hans Tadema, beleidsmedewerker Werk en Inkomen en Zorg van de Gemeente Hof 
van Twente vertelde over de armoede en financiële problemen van mensen met een 
uitkering of laag inkomen. Vaak is er ook sprake van een niet af te lossen schuld. 
Mensen die dit treft kunnen ook niet meer volledig mee doen aan onze samenleving.  

http://www.devriendschap.com/
http://www.devriendschap.com/
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Al met al zijn er dus veel mensen die om verschillende redenen eenzaam zijn en het 
gevoel hebben overal buiten te staan. 
 

We hoorden concrete verhalen van zowel de inleiders als de aanwezige vrijwilligers. 
Daarna was er aandacht voor de vraag: “wat we kunnen doen om degenen die 
aandacht nodig hebben te steunen?”. Hierover spreken en dit aan de orde stellen en 
daarna samen zoeken we naar mogelijkheden om er voor elkaar te zijn, daar gaat het 
om! 
We kunnen terugkijken  op een zeer zinvolle en geslaagde avond!  
 

Het parochieel diaconaal beraad van de Heilige Geest Parochie  
Eddy Oude Wesselink van het Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel 

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 

 

We hadden op 9 mei jl. gehoopt op wat beter weer maar 

helaas, de weergoden waren ons iets minder goed gezind. We 

zijn voor de High Tea die gepland stond op het erf van de 
fam. Goselink op het laatst uitgeweken naar ons vertrouwde 
stekkie ’t Proggiehoes. Dat was dan ook eigenlijk het enige 

minpuntje want wat was het mooi aangekleed, wat was de 
soep heerlijk en wat zagen alle hapjes er geweldig uit. De 

Twentse tiramisu, de hartige taart, een bijzondere appeltaart, de sandwiches, 

de scones, een hapje uit Oekraine, chocolade cakejes, monchou en 
kwarktaartjes, prachtige cupcakes, omeletrolletjes, wraps, fruitspiesjes met 

chocolade en meer, wat smaakte alles heerlijk en wat zag het er fantastisch 
uit. Het was een super gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. 
Nogmaals complimenten en dank aan iedereen die op welke manier dan ook 

heeft bijgedragen aan het slagen van de High Tea!! 
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Impressies van High Tea bij Vrouw Actief Beckum; veel lof! (eigen foto’s) 
 

Onze volgende en laatste activiteit van het dit seizoen staat gepland op 9 juni 

a.s. Dan vertrekken we voor een fietstocht door het Twentse landschap. 
Koffie/thee met gebak en een heerlijk etentje als afsluiting komen zeker 
voorbij. Het overige programma blijft nog even een verrassing.  

We vertrekken om 08.45 uur bij de kerk, de eigen bijdrage is € 25,- p.p. en 
opgeven kan telefonisch: 074-3676445 of via de mail: 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com. Lukt het niet om te fietsen maar wil je wel 

aansluiten voor het etentje, ook dat kan, laat het ons even weten. 
Graag tot ziens!  Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 
 

‘Hengelo Fietst!’U toch ook? 
  

Beste Beckumers,  oud-Beckumers en lezers BBB. 
 
RijwielToerClub RTC Hengelo gaat jaarlijks een week vol activiteiten organiseren om 

de stadsgenoten te laten ervaren hoe leuk fietsen is. Er zijn toertochten en clinics voor 
wie over een racefiets of mountainbike beschikt, maar ook voor mensen met een 
‘gewone’ stads- of toerfiets of een e-bike. Kortom iedereen die fietst en daar een 
ontspannende uitdaging in zoekt, is welkom.  
Onze doelgroepen zijn naast families, gezinnen en kinderen ook alle andere actieve 
fietsers. Verder richten we ons op groepen uit de zorg. 
 

De eerste editie van ‘Hengelo Fietst!’ is van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni 2015. 

De afsluiting vormt een eenmalige spectaculaire poging om hetwereldrecord ‘The 

Longest Single Line of Bicycles’te verbeteren. Zondag 14 juni willen we dat 

tenminste duizend fietsers (!) een langgerekt lint vormen dat over een beveiligd 

parcours rijdt. We kunnen gebruik maken van een circa 6 kilometer lang verkeersvrij 

traject over de bedrijventerreinen Campus en Westermaat Plein en langs de spoorlijn 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Hengelo-Borne (de F35). Het motto van de wereldrecordpoging is: ‘De Leukste File 

Ooit’. Als de poging lukt, is dat goed voor vermelding in het Guinness Book of 

World Records. 

Dus . . . . wil je hier bij zijn en (mede-)wereldrecordhouder 

worden? Geef je dan op.  
 

HET TOTAAL PROGRAMMA VOOR DE EERSTE ‘HENGELO FIETST!’ 2015: 

 

Dag Datum Activiteit Afstand 
(km) 

Doelgroep(en) 

za   6 juni MTB clinic 60 MTB, crossfiets 

Zo   7 juni Vrije toertocht NTFU 85 Race- / toerfiets 

Zo   7 juni Knooppuntentocht - Kiekeboer'n 30 / 56 Stadsfiets, toerfiets, e-bike 

ma   8 juni Slowbiking 15m Fiets beschikbaar 

di   9 juni Trainingstocht avondgroepen (weg) 80 Race- / toerfiets 

wo 10 juni Trainingstocht ochtendgroepen 70 Race- / toerfiets 

wo 10 juni MTB clinic jeugd 8 t/m 12 jaar nvt MTB, jeugdfiets 

wo 13 juni Zorggerelateerde fietstocht nvt Duo-fiets beschikbaar 

wo 11 juni Trainingstocht avondgroepen (weg) 80 Race- / toerfiets 

do 11 juni Trainingstocht avondgroepen (veld) 45 MTB, crossfiets 

vr 12 juni Clinic indoor fietsen 1 uur Spinning bike beschikbaar 

vr 12 juni Knooppuntentocht - Stuwwalroute 35 Stadsfiets, toerfiets, e-bike 

za 13 juni Wegclinic met Erwin Nijboer 80 Race- / toerfiets 

zo 14 juni VrouwenfietsTOCH(t) NTFU 50 / 95 Race- / toerfiets 

Zo 14 juni Guinness World Record 6 Stadsfiets, toerfiets 

 

Detail informatie over vertrektijd en –plaats is te vinden op  www.hengelofietst.nl. 
Daar kunt u zich ook on-line inschrijven voor alle activiteiten. Alle activiteiten zijn vrij 
toegankelijk, met een kleine inschrijfbijdrage bij de NTFU fietstochten op 7 en 14 juni. 
Van de deelnemers vragen we een vrijwillige bijdrage voor de Voedselbank. 
Voor meer informatie over RTC Hengelo; klik op onze site  www.rtchengelo.nl . 
 

Wij zien u graag bij ‘Hengelo Fietst!’. 
RTC Hengelo, Organisatiecomité ´Hengelo Fietst!´. 

 

 

 
 
 

http://www.hengelofietst.nl/
http://www.rtchengelo.nl/
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Zonnebloem - Zonnedag 
 

De Zonnebloem afd. Beckum organiseert op zaterdag 18 
juli 2015 weer een Zonnedag. 
In verband met ons 50-jarig jubileum hebben we dit jaar 

een extra verrassend programma. 
We vertrekken om 9.30 uur bij ’t Proggiehoes  in 

Beckum en zijn rond 15.00 uur terug. 
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, wel is er gelegenheid een vrije 
gift te geven voor de Zonnebloem Beckum. 

Opgeven vóór 2 juli bij Marian Jannink tel. 074-3676372 of bij Ria 
Asbroek tel. 074-3676573. 
Geef u zo snel mogelijk op i.v.m. vervoer. 

We hopen u met velen te mogen begroeten  en tot 18 juli. 
Zonnebloem afd. Beckum 
 

 

BOOTTOCHT in de grachten van AMSTERDAM 
 

Georganiseerd door De Zonnebloem regio Zonnehof. 
Deze zal plaatsvinden op woensdag 26 augustus 2015. 

Vertrek met de bus vanaf Delden. 
Van elke afdeling kunnen een aantal gasten mee, 
voor opgave of meer informatie: 

Els Harink 074-3676574 of een van de andere 
vrijwilligsters van de Zonnebloem afd. Beckum. 
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 Volksfeesten Oele 2015 
 

Zoals ieder jaar zijn er op het laatste volle weekend van augustus 

(28-29 en 30 augustus 2015) weer de Volksfeesten Oele. Dit jaar 
voor de 97e keer!! 
Ook dit jaar is het ons weer gelukt om er voor jong en oud een super gezellig 

maar ook  sportief feestweekend van te maken. Dit natuurlijk alleen maar 
gelukt dankzij de onmisbare hulp van onze vele trouwe vrijwilligers. 
Op de feestavond zaterdagavond is dit jaar gekozen voor de band: PERFECT 

SHOWBAND. NIETS is ons te gek: 
Zondagmiddagrond 14.00 uur kunt u dit jaar genieten van een fantastische, 
spectaculaire demonstratie /mini-marathon MENNEN.  

Mennen is een mooie tak van paardensport. Bij een mini-marathon worden 
verschillende proeven uitgevoerd. Er wordt grote vaardigheid gevraagd van 
de koetsiers, er wordt  pittige aanslag gepleegd het uithoudingsvermogen 

van de pony’s. Het gaat uiteindelijk om behendigheid en de snelste tijd. Een 
spectaculair plaatje… wederom in Oele!! En…hoe leuk zou het zijn als u een 

rondje mag meerijden met de winnaar??? 
Ook op zondagmiddag organiseren wij: een tournooi: GRASVOLLEYBAL. 
Verschillende teams (dames/heren gemengd) gaan strijden tegen elkaar… 

Zin om zelf eens lekker sportief uit je dak te gaan? Stel teams samen, en 
geef je op op onze website. (www.volksfeesten-oele.nl 
Zondagavond..feestavond… is er gekozen voor de band: MELROSE als 

superafsluiting van de volksfeesten Oele 2015. 
 

Programma Volksfeesten Oele 2015: 

-Vrijdag 28 augustus:feestavond GEINPLAYBACKSHOW + Disco Blacklight 
 

Zaterdag 29 augustus: 10.15 kinderfeesten; thema Disney , rond 13.00 

kindervoorstelling; 13.30 schijfschieten; 14.30 vogelschieten; 21.00 uur de 
band: PERFECT SHOWBAND.,de avond wordt omringd door Blacklight 
 

Zondag 30 augustus: vanaf 12.00 uur diverse attracties voor de kinderen. 
12.00 uur fietstocht (geef je op via onze website www.volksfeesten-oele.nl), 
deelname gratis, ongeveer 25 km.; Oldtimers(trekkers):  

Om 10.00 uur maken deze prachtige oldtimers een rit door de omgeving en 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur komen ze terug en zijn ze te bezichtigen op 

ons feestterrein; 13.00: Volleybaltoernooi; 14.00 uur Mini-marathon mennen;  
Rond 18.00 uur band: MELROSE….zij maken er zondagavond, tot in de kleine 
uurtjes nog een spetterende feestavond van. Het hele weekend wordt omlijst 

door Disco Blacklight. 
 

http://www.volksfeesten-oele.nl/
http://www.volksfeesten-oele.nl/
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KIJKMIDDAG BIJ KINDEROPVANG DE SPEELBOERDERIJ  
Ons 5 jarig jubileum dit jaar, is een doorslag om een kijkmiddag te 

organiseren.  
Een kijkmiddag voor iedereen die eens een kijkje bij ons wil nemen.  

Deze middag staat gepland op zaterdag 13 juni a.s. van 14.00u tot 16.00u. 
              Koffie, thee, ranja, met wat lekkers staan voor u klaar,  

Tot dan!!  

Ellenbroekweg 12, 7482 PJ Haaksbergen.  
Tel: 0623488268 

 
 
 

LUK AKKEFIETJES 
 

Het wil nog nig zo bes vlott’n met JenHeendrik van’ Eapelstroonk. Ik zat noast ‘m op 
de noagroove van HoondergatsWilm. Dat was bie dat oalecafe ‘t Leste Dröpke van 
VoezelFrits, woar at de tied al hoonderdjoar stil heffe stoane. In ’t cafe met 

deegemaksteule en ’n schap, dat al deetiedginne lik varfe hef ehad. 
Oolderwetsdoonkerbroen, katsoffeslet’n en ne leemvloere, waoropzonne verlepte 
groezeligenhoond lig te loer’n, of de klaant’numnig ’n stuk eapel of vleistoosmiet... 

HoondergatsWilm is 93 joarewon en was keendan hoes bij ’t Leste Dröpke van 
VoezelFrits. Zien bes’nklaant’n was oet de tiedekom’n, dat wasse. Ach joa, a’j d’r wean 
mot, dan is dat ma zo. Wok ma zeng, za’k oe noevertel’n.  

 
Dat zear ok JenHeendrik van’ Eapelstroonk, den noast mie zat op de noagrove. Hee 
hoos’n zo deepoet de strotte, dat ik dache; hee blift’rin. Zien kop won zwatpeas-rood 

en met ’n verknötterderooi’nzakdook wreef ezich ’t zweet van’ kop. ‘Och, ’t geet al heel 
wat better dan vergang’ wekke. Ton mos ik ne kuure van’ dokter ofmaak’n en he’k alle 
daang’ oonder de wolleleang’. Ik kan oeleuwaoet de deuke door, dan 

JenHeendriknoast zien dös aalt ne merakels fanatieken pieproker was. Ajoawer de weg 
fiets’nnoast’ eapellaand van JenHeendrik en hee was an’tschoffel’n met 
deepiepein’moondsloogoe’nstaank van’ rook oetzienepiepeoawer’t hele laand hen. 

In deetiedwön ok wal ezeg in’ noaberschop; JenHeendrik hef aait zukke beste 
eapelumdat de coloradokevers vanwege’nstaank nooit op deeeapelblaagoatzit’nzolange 
hee zölfin’tlaandlöp te schoffel’n…. 
Enne… as ieleu dit ommoalniggleuft, maak ik oe de volngdekear wal iets aans wies, 

wa’k ma zeng wol, hek oeleunoeverteelt…HekselmesienHarry 
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wat is’t wat…. 
 

Het Hijsch gebouw - oftewel de restanten daarvan – het voormalige Badhuis 

en Ariënsschool; het zijn slepende kwesties in Hengelo. Genootschappen, zg. 
investeerders, andere nobele groeperingen cq. stichtingen (en een politieke 
tak) doen verwoede pogingen om die oude roem nieuw leven in te blazen. 

Maar steeds moeten de gemeente en Welbions – na weer een extra studie – 
concluderen dat het trekken aan een dood paard is. Bij die hoofdpijndossiers 
kun je ook de plaats voor het nieuwe stadskantoor voegen. Wat is wijs, 

welke claim is te verwachten bij een bepaalde keuze, welke plek met meest 
geschikt voor de ambtenaren, waar komt een politieke meerderheid voor, 
etc… En dat in een tijd dat de bezuinigingsplannen vd gemeente Hengelo 

vastere vorm krijgen. Alhoewel nog een volgende ‘inspraak’ronde komt om 
de wijsheid van de plannen te betwisten. In juni volgen dan de finale 
besluiten. 

Als een duveltje uit een doosje kwam daar enkele weken geleden nog een 
heikele kwestie bij. Lozing van afvalstoffen in lege cavernes. Terwijl al lang 

en breed de voorgenomen olieopslag in lege zoutcavernes op de locatie 
Marssteden bij Enschede op alle niveaus is bediscussieerd. Uitvoerige studies 
en voorlichting met deskundigen, betrokken gemeentes etc. leert, dat zo’n 

operatie milieutechnisch verantwoord is. Maar een Pro Hengelo mevrouw 
denkt nog haar zorg en betrokkenheid te moeten uiten richting B&W van 
Hengelo. Voorlopige conclusie; vinger aan de pols houden en je profileren 

als politieke partij is uiteraard een goede zaak. Maar alles overziende kun je 
met ongenuanceerd oppositie voeren – en dan vooral ook de publiciteit 
zoeken ‘voor de bühne’ – je geloofwaardigheid verder verliezen. 

 
 

BBBtje 
GEZOCHT:Zaterdaghulp voor diverse werkzaamheden 

Tuin schoffelen, auto’s wassen/stofzuigen, vegen, schoonmaken etc. 

Voorkeur: Leeftijdscategorie 15 a 16 jaar, rustige zelfstandige jongen. 
Autobedrijf FrawiEngelbertsweg 1 Beckum 
 

 

Nieuwe klacht… 

En weer werd ‘er gerommeld’ met afvalzakken plastic. Zijn de verschillende containers 

geplaatst op het milieuplein voor alle soorten afval, vinden nog mensen het helaas 
nodig om zakken met plastic etc. tegen de muur van de kapperszaak ’t Kniphoes te 
zetten… Niet meer doen dus, want de betreffende containers staan aan de andere 
kant vd. straat. Dank voor het begrip. 
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ROLSTOELEN ZONNEBLOEM (HERINNERING) 
 

Zoals u waarschijnlijk weet, bestaat voor eenieder de mogelijkheid 
gebruik te maken van 2 rolstoelen, die door aannemersbedrijf 
Mulder beschikbaar zijn gesteld aan de Zonnebloem. 
 

Er zijn 2 versies: een smalle en brede. Tevens zijn hiervoor een aantal 
dekens beschikbaar om de gebruiker warmte te bieden. Graag willen wij 

opmerken dat deze stoelen ook beschikbaar zijn t.b.v. mindervalide of zieke 
mensen die iemand kunnen charteren om eens een ommetje te maken of 
met deze vrijwilliger b.v. naar een winkel of anderszins te gaan. Kijk eens in 

uw omgeving rond: wie kan ik er een plezier mee doen !.  Uiteraard zijn ze 
ook bijzonder geschikt om te gebruiken voor een dagje uit of bezoek aan een 
(familie)feestje/dokter/ziekenhuis etc.  

De stoelen staan gestald in een door Welbions beschikbaar gestelde kast in 
de centrale hal van De Beukenhof/Appelhof. Wil men er gebruik van maken 
dan is het zinvol om deze voor een bepaalde dag of gering aantal dagen te 

reserveren. Daartoe kan met contact opnemen met de volgende personen: 
Rie Menkehorst Appelhof 30 tel. 074 3676590 

Ineke en Henk ter Braak Appelhof 26 tel. 074 2504527  /  06 53 37 48 00 
 

Schroom niet, gebruik van een rolstoel is zo ingeburgerd dat het 
maatschappelijk gezien 100% wordt aanvaard. 
Vriendelijke groet,  
Ans Mulder, namens de Zonnebloem 
 

Informatie Werkgroep AED  

Er is een beginnerscursus 

Reanimatie/AED op maan-
dag 29 juni gepland. Deze 
vind plaats bij voldoende 

deelname(16-20 personen). 
Op dit moment hebben zich 
11 personen voor een be-

ginnerscursus aangemeld.   

Wil jij ook leren reanimeren? Meld je dan aan per mail aan aed-

beckum@outlook.com of geef dit aan via de contactpagina op 
www.beckum.nl/dorpsraad/aed/contact  

http://www.beckum.nl/dorpsraad/aed
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De najaars-herhalingscursussen zijn in overleg met de instructeurs en 't 
Proggiehoes bepaald op:  
1. Woensdag 7 oktober 19.00 uur  

2. Dinsdag 27 oktober 19.00 uur  
3. Woensdag 4 november 19.00 uur Heb je voorkeur voor een bepaalde dag 

of datum, geef dit door per mail of via de contactpagina.  
Namens de werkgroep AED 

 

 
 

BECKUM BESTAAT 750 JAAR IN 2016 
 

Grote gebeurtenissen werpen 
hun schaduw vooruit. Het 

hele jaar 2016 staat in het 
teken van het 750 jarig 
bestaan van het dorp Beckum. 
 

Een Werkgroep is al geïnstalleerd 
en diverse ideeën zijn geopperd 

om dit passend te vieren het hele 
jaar door. In die voorlopige 
werkgroep nemen zitting;Johnny 

ter Avest, Barend Meijer, Niels 
Bakker, Ben ter Avest, Hans de 
Jong en Herman Bunte. Een-twee 

nieuwe leden zijn welkom en ook 
de gemeente Hengelo heeft ondersteuning toegezegd. 
 

Op de Dorpsraad jaarvergadering in april werden dus al diverse voorstellen 
gelanceerd. Tevens zijn spontaan vanuit de vergadering activiteiten genoemd 

die passen in dit jubileum. Grotendeels afgestemd op de historie van 
Beckum. Ook vanuit de verenigingen kunnen  ludieke, kenmerkende 
festiviteiten ingebracht worden. De Werkgroep gaat alle gelanceerde 

voorstellen stroomlijnen en op haalbaarheid toetsen. Dit natuurlijk in nauw 
overleg met betrokkenen want ‘de mensen in Beckum moeten het samen 
waarmaken’. 

Als een van de hoogtepunten is de publicatie van het historische boek over 
100 jaar Beckum gepland. Al jaren staat dit initiatief van de Stichting 
Historisch Archief Beckum e.o. hoog op de agenda. Streven is nu om dit 

gedenkwaardige boek over de ontwikkeling van Beckum in al haar facetten 
gedurende de 20e eeuw, in december 2016 uit te geven. 
Jan Ottink 
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SPANNEND…. 
Het is TVO zaal 2 niet gelukt om kampioen te worden. In een boeiende wedstrijd 
waarbij de winst in de rust zeker leek bij een 6-1 stand, rechtte TVO zaal 3 na rust de 

rug. Uiteindelijk restte een 6-6 eindstand. Dit houdt in dat wanneer TVO zaal 3 haar 
komende 3 wedstrijden wint, zij de laatste wedstrijd tegen TVO zaal 2 op gelijke 
punten kan komen.Hoe verzin je zoiets!!! 

Op dit moment 14 mei is niet bekend of doelsaldo of een beslissingswedstrijd dan de 
doorslag geeft wie kampioen wordt. 

 
 
WIST U DATJES… 
De handbalkampioenen jeugd zijn in april begroet en 2 mei veroverde TVO 
voetbal d1 (weer!) eens een titel. Naaste concurrent SVDW werd knap opzij 
gezet. Na combinaties Loes op Pim en Loes op Daan stond TVO op 2-0. De 

gasten kwamen langszij, maar onze jongens (en meisjes Loes en Loes!) 
namen het heft weer in handen via eigen goal SVDW en treffer van Stef;  
4-2, hiep hiep hoera! TVO b1  kon het na rust niet bolwerken tegen het 

sterke Markelo, 0-2 en de titelkansen slinken. TVO a1 ontving koploper AD69 
kreeg voor de thee betere kansen, maar stond met 0-1 achter. Na de 
hervatting werd het stroperig, moeizaam en de score bleef ongewijzigd… 

De vlag ging zondag 3 mei uit voor TVO4, dat bij Rietmolen een 2-10 zege 
scoorde. Compleet met platte wagen, bloemen, (enige drank!) en after party 
in de tent bij ’t Geertman werd dat indringend gevierd. Mooi, mooi en 

proficiat mannen! 
’s Morgens moest het 6e de winst aan Sp. Enschede laten, 2-4 en TVO2 kon 

lang gelijke tred houden met koploper Twenthe3. Uit een strafschop werd 
het zelfs 1-0, maar ook een benutte penalty aan de andere kant plus blunder 
achterin betekende de 1-2 eindstand… 

TVO1 ontving in de voorlaatste wedstrijd EMOS en had met wilskrachtig spel 
bijna de volle buit binnen. Bij 2-1 (2x Jorn) kwamen de gasten helaas in de 
90e minuut langszij; 2-2 dus. TVO2 ging doordeweeks naar Markelo, om daar 

tegen een 6-2 nederlaag op te lopen. Een toch prima seizoen eindigde door 
veel wekelijkse mutaties op het laatst daarmee ietwat in mineur… 
TVO B1 liet het weer liggen, terwijl de titel voor het oprapen leek. Na het 3e 

verlies op rij bij Longa zijn de  kansen verkeken, jammer dan… A1 won van 
Winterswijk, maar was eerst te laconiek voorin en verprutste legio kansen. 
Rinze knalde dan wel resoluut 1-0 binnen, Daan scoorde 2x en Rinze zorgde 

voor een 4e treffer, eindstand 4-2… 
TVO1 was met een geïmproviseerd elftal niet bij machte GFC te verslaan in 
de laatste competitieronde. Zonder ‘kaartschade’ werd met 4-1 verloren en 

nu de nacompetitie dus… 
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HERDENKING IN BECKUM 
 

Donderdagavond 30 april hebben we 's avonds om 7 uur bij het monument 
ter nagedachtenis aan Toon ter Braak, een herdenking gehouden en 

bloemen gelegd voor alle slachtoffers van oorlogen en ook voor hen die 
slachtoffer zijn geworden van zinloos geweld. 
 

Het is belangrijk de herinnering aan de oorlog in Indië ( 65 jaar geleden)  en 

de Tweede Wereldoorlog, nu 70 jaar  geleden, levend te houden. Het belang 
van het levend houden van de herinnering geldt niet alleen voor mensen die 
deze oorlog hebben meegemaakt en hun nabestaanden, maar juist ook voor 

nieuwe generaties.   
Don Wentink (oud leerling van basisschool de Bleek) heeft  verteld over zijn 

missies in het leger tijdens de oorlogen in Bosnië, Libanon, Joegoslavië, Irak, 
Mali en Afghanistan. Nav dit bezoek hebben de kinderen gedichten gemaakt. 
Hij was ook aanwezig bij de herdenking en droeg zijn uniform. De oud-Indië 

gangers en hun nabestaanden waren persoonlijk uitgenodigd om bij de 
herdenking aanwezig te zijn. Namens de gemeente Hengelo was Wethouder 
Jan Bron aanwezig. Hij roemde de inzet van vele inwoners uit Beckum die 

onderduikers plaatsten in de oorlog 40-45 en zo vele levens gered hebben. 

 
Gezien de grote opkomst blijkt dat er 's avonds meer mensen in de gele-
genheid zijn om de herdenking bij te wonen.  Dank ook aan iedereen die ons 

heeft geholpen deze herdenking mogelijk te maken. 
Wij hopen ook u volgend jaar te mogen begroeten.  
Opdat wij niet vergeten...Diny Lansink en Carla Meenhuis 
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DE BIEB IN BECKUM 
 

Misschien niet door iedereen opgemerkt, maar kinderen konden een gedicht 
inleveren. Over 70 jaar Bevrijding of over Koningsdag bijv.”Er stond een 
“brievenbus” in de Bieb. Er lijkt niet veel dichttalent te zijn, maar we hebben 

een winnares! Lotte Boenders uit groep 4 won met onderstaand gedichtje. 
Gefeliciteerd Lotte. Je bent vast blij met je mooie prijs. 
27april dat is koningsdag 
De dag dat iedereen spelen mag 
We hoeven niet naar school of de les 
Yes,yes yes. 
We gaan feesten op het plein 
Dan zal iedereen blij zijn. 
Daar komt koning Willem Alexander aan 
En naast hem zullen Maxima en de prinsesjes staan. 
Nu kan het feest echt beginnen  
En gaan we ons koningslied zingen. 
 

Op school zijn ze bezig met het thema “Volkeren”. Als Bieb spelen we daar 

op in met het thema“Vakantie” 
Stel jezelf eens de vraag: “hoe ziet mijn droomvakantie eruit? “ 
Verre reizen maken, Nederland ontdekken of gewoon heerlijk in eigen huis 

en tuin gaan genieten?Voordat de vakantie begint kun je op school bijv. al 
een foto, plaatje uitgeknipt uit een reisgids of op een andere aardige manier 
te kennen geven hoe die er uit moet gaan zien. Breng dat mee en we prikken 

het op de wereldkaart die in de Bieb komt te hangen.In de vakantie zou je 
dan  foto’s kunnen maken. Een verhaal of gedicht schrijven. Teken een 
stripverhaal, maak een tekening of kijkdoos. Kan ook een verhaal over een 

vroeger beleefde vakantie zijn. 
 
Dit is niet alleen voor kinderen bedoeld. Iedereen die daar zin in heeft kan 

hier iets van proberen te maken.We gaan daar dan een fraai geheel van 
maken en na de vakantie, zal wel september worden, kan dit alles dan 
worden bekeken.De schoolvakanties staan altijd in BBB vermeld. Kijk daar 

even na, dan sta je niet voor een dichte deur van de Bieb. 
 

Vakantie. Misschien wat meer tijd om te lezen? Wil je een fijn boek, niet van 

de Bieb maar voor jezelf, dan staan er bij mij, Kerkpad 7, veel boeken te 
koop voor een leuk prijsje. Informeer gerust dan kan ik iets regelen. 
 

Marijke 
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Collecte Reumafonds 
Hartelijk bedankt 
Aan alle gulle gevers in Beckum en Oele. 
Aan alle collectanten die opnieuw een heel mooi 
bedrag opgehaald hebben. 

De totale opbrengst in Hengelo/Oele is dit jaar 
2015, € 10732,95. In Beckum / Oele en een 
gedeelte van Stepelo is het mooie bedrag € 

1150,97 opgehaald. Nogmaals hartelijk bedankt 
voor uw medewerking.Mocht iemand volgend jaar voor het Reumafonds willen 
collecteren, neem dan contact op met Els Harink 0743676574 

 
 
 

Linda, Yvo en Cyriel bedankt! 
Bij de afsluitende barbecue voor jeugdleiders, jeugdtrainers en scheidsrechters is er 
afscheid genomen van de volgende personen.Voorafgaand aan deze barbecue is er 

onderling gevoetbald. 
Linda Vossebeld: ruim 20 jaar zeer nauw betrokken geweest binnen de afdeling jeugd 
van TVO Voetbal.Verschillende functies gehad waaronder jeugdleidster en 

wedstrijdsecretaresse, daarnaast op allerlei andere gebieden actief. 
Cyriel Temmink: Jeugdtrainer bij F en C voor 2 jaar. 
Ivo Harink: 5 jaar jeugdleider geweest. Begonnen in de C1, vervolgens na 2 jaar met 

het team overgegaan naar de B1 en nu geëindigd bij de A1. 
 

Het TVO voetbaljeugdbestuur dankt alle functionarissen voor hun inzet. 

 Ivo Harink en Linda Vossebeld en……………      Cyriel Temmink worden door John 
Fronkink, - jeugdvoetbalvoorzitter - in de bloemen gezet (foto’s Ivo) 
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OOK EENS EEN ANDERE INVULLING GEVEN AANDE ZONDAGMIDDAG…, DAT KAN! 
 

 

                         Wineble & ’tBoetnveeld 
 

 

organiseren samen – ter gelegenheid van het vieren van het begin van de zomer – 

eenPROEVERIJ–HAPPERIJ op zondag 21 juni a.s. 
van 15.00u – 18.00u in de tuin aan de Rotersweg 30 te Beckum. 

In een ontspannen en sfeervolle omgeving genieten door te proeven van heerlijke 
wijnen met daarbij verrassende hapjes en kleine gerechtjes. Iets voor jou?  

Je kunt erbij zijn! 
Rita &Angela (Wineble) en Marga & Louis (’t Boetnveeld) heten je van harte welkom ! 

Meld je aan! (info@wineble.com / 06-52778295) Deelname kosten € 15,- p.p. 
www.wineble.combeperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol=volwww.boetnveeld.nl 

 

 

 

Wegens omstandigheden zijn wij op zoek naar een  
 

KANTINEBEHEERDER  
 

voor de sportkantine ‘t Geertman in Beckum  
 

Als jij iemand bent die:  
het leuk vindt om met mensen om te gaan  
in teamverband kan werken  

bereid is zich flexibel in te zetten  

affiniteit heeft met de s.v. TVO  

dan kon dit wel eens een uitdaging zijn waar je veel plezier aan 

kunt beleven.  
Lidmaatschap van TVO is geen must, maar zou wel leuk zijn.  
 

Voor meer informatie kun je je wenden tot  

Harrie Wielens 06-30679432 Johan Ellenbroek 06-52005890  
Egbert Pasman 06-20171498 
 

Je kunt je aanmelden via e.pasman1@kpnplanet.nl 

 
Zeepkistenrace  10 mei 2015 

mailto:info@wineble.com
http://www.wineble.com/
http://www.boetnveeld.nl/
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Op zondag 10 mei namen twintig teamsdeel aan de 5de editie van de 
zeepkistenrace.  Van een Ford 2000 trekker tot aan paar olievaten, ze deden 
allen hun uiterste best om snel mogelijk de finish bij ’t  Proggiehoes te 

bereiken.  De strijd was hevig en resulteerde erin  dat er om elke tiende van 
een seconden moest worden gestreden om ook maar het podium te behalen. 

De race voorliep probleemloos waardoor de deelnemers maar liefst vier maal 
van de schans af konden gaan. Foto’s en film materiaal van deze geslaagde 
is terug te vinden op onze Facebook pagina.  

Graag tot volgend jaar!  
Jeugdraad Beckum 
Uitslag Zeepkistenrace 2015 

Tot en met 11 jaar  
1. Stijn Vossebeld – Turbo  
2. Fokke Ottink – Pafo 

3. Linde Mentink 
12 tot en met 15 jaar 
1. Jari Scholten – Oerend hard 

2. Niek in den Nieuwenkamp 
3. Maureen ter Bekke 
16 plus 

1. Benno Wijlens en Tijmen Spit  - Team Zwaartekracht 
2. Daan Grobben, Wouter Mol en  Jacco Visser - geen sop, maar flop 

3. Matthijs Stokkingreef - the Stig! 

Originaliteitsprijs 
Daan Grobben, Wouter Mol en  Jacco Visser - geen sop, maar flop 

 

 
‘Gestroomlijnde’ zeepkist full speed door de bocht!... (foto Jeugdraad) 

Glasvezel in buitengebieden noodzakelijk 
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Bewoners in de buitengebieden van Hengelo, Haaksbergen, Enschede en 
Losser willen graag dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt met de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied. Zij hebben samen met gemeenten de 

handen ineen geslagen omdat breedband in het buitengebied nodig is om 
wonen en werken aantrekkelijk te houden. Bewonerswerkgroepen uit deze 

vier gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze 
stichting informeert bewoners en bedrijven in het buitengebied over de 
mogelijkheden en inventariseert de vraag naar een glasvezelaansluiting. 
 

Voor een financieel haalbare aanleg van glasvezel in het buitengebied moet 
het grootste deel van de bewoners en bedrijven (tenminste 60%) meedoen. 

De bewonerswerkgroepen die samen optrekken in de stichting TwenteGlas, 
organiseren daarom na de bouwvakantie informatiebijeenkomsten. 
 

 

VERLICHTING IN HET BUITENGEBIED 
Situatie voor Beckum en Oele 

 

Afgelopen maand hadden we een overleg met de Gemeente Hengelo, 
Dorpsraad Beckum en de Werkgroep Oele om de plannen van de gemeente 
te bespreken, naar aanleiding van de oproep aan bewoners om overbodige 

lantaarns aan te melden, opdat deze uit kunnen. Het is ons duidelijk 
geworden dat het de gemeente Hengelo niet alleen te doen is om 

energiebesparing, maar vooral om minder CO2-uitstoot en een duurzame 
toekomst. 
 

De gemeente Hengelo heeft een totaal van 20.000 lantaarnpalen en grote 
stappen ten aanzien van duurzaamheid kunnen in het centrum gemaakt 
worden, daar waar veel lantaarns staan. Ons is duidelijk geworden dat de 

betrokkenen van de gemeente er niet voor voelt om een relatief klein aantal 
palen te verwijderen, in een buurt waar grote weerstand is. Dit is in Beckum 
en Oele het geval. Uit onze peiling blijkt namelijk dat 99% van de 

respondenten wil graag omwille van sociale en verkeersveiligheid dat de 
straatverlichting aan de Deldenerdijk en de Wolfkaterweg aan blijft. Een zeer 
duidelijke boodschap. 

 
De gemeente heeft aangegeven dat er in Oele en Beckum in de toekomst 
mogelijkheden zijn voor nieuwe armaturen met op afstand dimbare LED-

verlichting. De lantaarns in onze buurt zijn nu 12 jaar oud, naar verwachting 
gebeurt dit rond het 15e jaar, of zoveel eerder indien praktischer in 
combinatie met andere werkzaamheden. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 5, 2015 
pagina 31 

 

 

 

Voor de duidelijkheid: dit advies gaat naar het college en zij zullen hier 
uiteindelijk over beslissen. Er is deze week een persbericht van de gemeente 

uitgegaan waarin per abuis geen melding is gemaakt van de situatie bij ons. 
Uiteraard blijven we u op de hoogte houden. Heel hartelijk dank aan al die 
mensen die hebben gereageerd, met lijsten zijn rond gegaan, anderen 

hebben aangespoord. We hebben dankzij u een duidelijk standpunt kunnen 
verwoorden. 
Janneke Leferink 
 
 

Open dag Fam. Hesselink-Ter Boo Roswinkel 
Graag nodigen wij u uit voor de open dag ter gelegenheid van de verplaatsing van 
ons melkveehouderijbedrijf van Beckum naar Roswinkel (gemeente Emmen). U 
bent van harte welkom op woensdag 24 juni 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur aan 
de Roswinkelermarke 11  7895 TL te Roswinkel. Wij hopen u daar te ontmoeten! 

 
 

Misvieringen H. Blasiuskerk Beckum 
JUNI 
 

Za. 30 mei  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     Pastor Ogink/ dames-herenkoor 
Zo. 07 juni  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Geurts/dames-en herenkoor 
Za. 13 juni  18.30 uur GEEN VIERING 
Zo. 21 juni  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     pastor v. d. Bemt/dames- herenkoor 
Za. 27 juni  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     werkgroep schoolverlaters/Spirit 
 
 

Datumbank 
 
29 mei  Crea-tentoonstelling basisschool de Bleek 

5 t/m 7 juni  TVO Jeugdkamp 2015 
6 juni  TVO-BreukersBeachsoccer toernooi 
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7 juni   Jeugdraad; Kennismaking tennis bij TVO Tennis te Beckum 
9 juni  Vrouw Actief Beckum; Grote Fietstocht 
20 juni  Oud Papier 

29 juni  Beginnerscursus Reanimatie= AED- bed. 19.00 u Oelerschool 
18 juli  Oud papier 

29 juli t/m 3 aug  Muiterweek 
**************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 

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

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

iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het contactformulier van 
de site in en we zetten het online. De informatie wordt ook meegenomen in  de 
agenda van de BBB 

 

Actueel PINKSTERFEESTEN IN BEELD

 
De kersverse nieuwe schutterskoningen in Beckum;  

Huub Kleinsman bij de heren na het 313e schot,  
Gijs Bolks bij de jeugd na het 385e schot en  

Annet Hofstede na het 308e schot (foto facebook) 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
https://www.facebook.com/pinksterfeestenbeckum.nl/photos/a.732677443411240.1073741856.591055140906805/1012034752142173/?type=1
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Enge buren bij ‘goud van oud’ geinplayback 

 

 
Diesel Eul geeft ook show weg 

 

 
Mooie kinderfeesten met hoogtepunt de colorrun! 
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ij 

Imposante Wipe Out toestellen bij exp.Noaberson 

As ne gek in’ drek met recordaantal toeschouwers en 

synchroon zwemmen in de drek

 

https://www.facebook.com/pinksterfeestenbeckum.nl/photos/pcb.1012314952114153/1012314658780849/?type=1
https://www.facebook.com/pinksterfeestenbeckum.nl/photos/pcb.1012784412067207/1012784232067225/?type=1
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Noaberrock met sterke openingsband Coffeecats (foto’s facebook) 
 

 

In de juni BBB meer foto’s, verslagen en 
uitslagen vd Pinksterfeesten! 

 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 

De Beukenhof“Op uw gezondheid” 
Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 

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

donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490) 
vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 

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

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

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

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

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 

Dinsdag-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

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

mailto:info@taiyin.nl
https://www.facebook.com/Noaberrock/photos/a.616438428466280.1073741828.403554166421375/794220597354728/?type=1
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TVO komt van koude kermis thuis in uitduel  
bij Buurse 
Het werd een gedenkwaardige voetbalavond met als inzet - in deze 1e ronde 
- een plaats in de 4e klasse komend seizoen. Na het wederzijds aftasten in 
de eerste minuten kreeg TVO meer de regie over de wedstrijd. Met slimme, 

korte combinaties afgewisseld met controlerend breedtespel werd Buurse 
teruggedrongen. In de 12e minuut lanceerde Martijn Leferink met een fraaie 
crosspass Jorn Groothuis op de rechterflank. Hij kwam vrij voor de Buurser 

doelman, die hem de bal net van de voet plukte. Enkele uitvallen van de 
gastheren, veelal via de snelle Jeffrey Bomkamp, waren al signalen dat TVO 

achterin uiterst alert moest blijven.  
Intussen was ook duidelijk geworden, dat Buurse meer het fysieke wapen 
ging hanteren en overtredingen niet schuwde. Ook al omdat de scheid-

srechter de kaarten lang op zak hield. Uit een hard duel in de 29e minuut 
hield de sterk spelende Jorn Groothuis een forse blessure over en werd 
vervangen door Andy Tolhuis. Richting  het rustsignaal was er voetballend 

meer evenwicht. Na 40 minuten werd de opkomende Martijn Leferink aan de 
zijlijn grof onderuit geschoffeld door Buurser verdediger Roy Horck, die met 
geel nog goed wegkwam. Jorn van Laar claimde op slag van rust tevergeefs 

een strafschop. In de daarop volgende consternatie van duw-trekwerk en 
verbale protesten werden enkele kaarten getrokken. Het was helaas 
symbolisch voor de opgefokte sfeer en korte lontjes over en weer. In de 

Buurser bestuurskamer werden in de rust de verschillende opvattingen nog 
eens onderstreept. Buurser functionarissen spraken erover dat stevig voetbal 
moet kunnen, terwijl TVO  mensen vonden dat enkele Buurser spelers flink 

over de schreef waren gegaan.   
 

Na de thee was de partij ineens beslist binnen 4 minuten. TVO begon 

ongeconcentreerd en over rechts brak Bomkamp door en scoorde diagonaal 
1-0. Amper 2 minuten later werd Buurse weer te veel ruimte gelaten door de 

slechte organisatie bij TVO achterin en stond 2-0 op het scorebord. Het spel 
van TVO werd gaandeweg minder overtuigend en de linies sloten slecht. De 
spitsen konden sporadisch gevonden worden, de krachten slopen weg. Aaron 

van Laar bewees TVO in de 65e minuut nog een slechte dienst, toen de 
doelman een doorgebroken Buurse speler op 18 meter van het doel grof 
onderuit haalde met een rode kaart tot gevolg. Invaller-keeper Jordy Morsink 

zag de vrije schop verwoestend hard langs zijn graaiende vingers in doel 
vliegen, 3-0. Een deceptie van de eerste orde was een feit voor TVO, dat in 
de 2e helft concentratie, kracht en overtuiging ontbeerde. En bovendien voor 

de return schade opliep en met een gehandicapte selectie een schier 
onmogelijke opdracht heeft. Zondag as  31 mei in Beckum de return dus… 
 


