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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 1e halfjaar 2015; 

28 jan. - 25 feb. – 25 mrt. – 22 apr. – 27 mei – 24 jun. 
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……………………………………3 
 

Bij alle opwinding rond- en na de Provinciale verkiezingen worden nu de 
knopen geteld. Nieuwe minister benoemd, statenleden geïnstalleerd en 
mogelijke meerderheden voor een werkbare coalitie in de provincies 

onderzocht. Zoals dat ook landelijk op termijn zijn weerslag zal krijgen. 
Ondertussen ging de BBB redactie onverdroten voort om weer een 
Beckumer maandblad te produceren. Met Pasen in het vooruitzicht en grote 

evenementen die op stapel staan. Lees het en u bent op de hoogte! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Dreigende bezuinigingen in de gemeente Hengelo! 
Gisteren, 24 augustus,was er een inspraakavond waarop Beckumer en Oeler 
belanghebbenden een kritische noot lieten horen. Want een aantal zaken w.o. 

Dorpsplan voortgang en bezuinigingen kunnen in het geding komen!! 
 

Provinciale verkiezingen. In Beckum  zijn 452 stemmen uitgebracht 

CDA 204, VVD 66, PVV 45,SP 38,PvdA 29,D66 19,50 plus 15,Groen Links 13, Lokaal 
8, Partij v.d. dieren 6, SGP 5, Chr. Unie 3, 1 ongeldige stem 
 

Pinksterfeesten Beckum 2015, hoe staat het ervoor? 

‘Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden m.b.t. de organisatie van het 
Pinksterweekend. A.s. maandag is er overleg met verschillende afdelingen van de 
gemeente Hengelo. Het programma zal wel wat anders gaan worden als voor-
gaande jaren. Het feest zal wat kleiner zijn en nog meer gericht op gezelligheid voor 
een ieder. Ook zullen we voor de ouderenmiddag een eigen bijdrage van 10 euro 
p.p  gaan vragen. Zodra het definitieve programma duidelijk is, zullen we u via oa. 
BBB op de hoogte brengen’. Aldus Zomerfeestvoorzitter Ben er Avest. 
 
Kort scorebord TVO 

E2 won weer, B1 remiseerde tegen Grol, 2-2, waar winst verdiend was geweest, 
TVO4 en 5 wonnen en blijven in de titelkans geloven, het 2e verslikte zich lelijk bij 
Wilh.school, 1-0, maar TVO1 hield de kop erbij tegen Ensch.boys. Na de snelle 2-0 

binnen een kwartier bleef de TVO ploeg overeind in een hectische pot voetbal met 
veel kaarten… TVO handbal 1 remiseerde tegen Zenderen V. met 21-21… 
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WAT U LEEST IN DEZE MAART BBB 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten 
 Wat u leest in BBB inhoudsopgave 

 TVO vrijwilligersavond 25 april as. 
 Gastgezinnen gevraagd voorkinderen uit Oekraïne 

 Bomen planten tussen Beckum en Bentelo 

 Marathonkaarten organisatie blikt terug 

 Zeventig jaar vrijheid in Beckum herinneringen 

 Opdat we niet vergeten dodenherdenking 30 april 

 DCB oud ijzeractie & lente darttoernooi 28 maart - 10 april 

 Zijlijn kaarters gezocht 

 De Zonnebloem 50 jaar afdeling Beckum 

 Eieractie met Pasen TVO handbal 

 Oliebollen – en compostactie TVO omni-jeugd succesvol 
 Voice of TVOtalent genoeg! 
 Twintig Voorzetten op Johan Bauhuis 

 Toneel in Boekelo3-4-7-10-11 juli as. 
 Tuigpaardenconcours Ambt Delden 
 Folkloremiddag TwentscheLeu 
 Zeepkistenrace vd. Jeugdraad Beckum 
 Paasvuur Hoonhook1e Paasdag 
 Dankbetuiging fam. Scharenborg 
 Luk akkefietjes dialect fantasieën 
 Wist u datjes.. sportkruimels 
 Marc Ottenschot rots in de branding 
 Ontluikend talent pupillen in beeld 
 Koningsdagviering Beckum 27 april 
 Stemlokaal basisschool verkiezingen 
 Bieb in Beckum leuk mopje… 
 Diaconieavond 21 april Bentelo 
 Zonnebloem ontmoetingsdag 12 mei 
 Misvieringen parochie Beckum april en mei 
 Datumbank dorpsagenda 
 Middenbladen; Dorpsplan actueel 
 Tennis TVO  introductietoernooi 
 Levenslust start nieuwe voorstelling 
 Nieuw logo voor as. 750 jaar bestaan Beckum 

LEVENSLUST; momenteel draait de nieuwe voorstelling  
‘Zo zijn we niet getrouwd’ volop!! 
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ALLE TVO VRIJWILLIGERS  
WORDEN UITGENODIGD! 
 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en TVO is dankbaar dat de vrijwilligers ieder jaar 
weer een steentje bijdragen om TVO een bestaanszekerheid te bieden. 
Op 25 april aanstaande is het vrijwilligersfeest van TVO.  

Iedere vrijwilliger van TVO is van harte welkom vanaf 20.00 uur in het 
Geertman. 
Aanmelden kan via het inschrijfformulier (prikbord Geertman). 

We maken er een gezellige avond van. Graag tot dan. 
Vriendelijke groeten, 
 

TVO Handbal 
ElinNales, Lindsey Mulder, Iris Eijsink, Susan Annink en Geraldine Abbink 

 

Gastgezinnen gevraagd 
van 5 t/m 15 augustus 2015! 
 
Deze zomer bezorgen wij, Ria en Hennie, voor het vijfde jaar op rij drie zusjes 

uit een Oekraïens internaat een onvergetelijke vakantie hier in Beckum. Ieder 
jaar is dit ook voor ons een bijzondere,  hartverwarmende en dankbare 
ervaring. 

Stichting SOTO zet zich elk jaar in om kinderen uit een internaat in Oekraïne 
de mogelijkheid te geven de omstandigheden thuis even te vergeten en een 
onbekommerde vakantie te beleven in Hengelo en omgeving. Het gaat om 

kinderen tussen de 6 en 15 jaar die (half) wees zijn en of door 
omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 
 

De kinderen verblijven 10 dagen bij een gastgezin en in deze 10 dagen 
organiseert SOTO gezellige activiteiten voor hen. Van het gastgezin wordt 
verwacht dat zij de kinderen betrekken in hun gewone dagelijkse bezigheden. 

Er is altijd een tolk en leiding aanwezig om de kinderen en gastgezinnen te 
ondersteunen. 
Helaas zijn er op het internaat elk jaar weer kinderen die niet mee kunnen op 

vakantie door een tekort aan gastgezinnen. Geeft u een kind de kans om even 
aan de omstandigheden thuis te ontsnappen en een onvergetelijke vakantie te 

beleven? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie en Ria Assink,  
074 3676468 
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- 
Bomen geplant voor nieuw bos tussen Bentelo en Beckum (foto site Beckum.nl) 

 
 

3e Marathon Kruisjassen bij TVO 
Nog even een terugblik op  het succesvolle marathon kruisjas-
toernooi in Beckum van 14 februari jl. 
 

Zaterdag 14 februari werd voor de 3e keer een marathon kruisjaswedstrijd 
georganiseerd in het Geertman.Kruisjassen van ’s morgens 10 tot ’s avonds 

22.00 uur. Het maximum aantal van 52 deelnemers was na de prettig 
verlopen 1e en 2e editie al zo’n  drie weken voor de sluiting bereikt. En 
afmeldingen door griep konden op het laatste moment vanuit de reservelijst 

vervangen worden.  
Deelnemers uit Beckum en omgeving maar ook van verder weg, uit de 
driehoek van Rekken, Losser, Bornerbroek en natuurlijk onze vaste “Duitse” 

deelnemer uit Wittmarschen. Deze werden in de kantine allemaal geweldig 
verzorgd door Bennie Hoesste en Trudie Mentink. Tessa Voorhuis verzorgde 
het wedstrijdsecretariaat weer voortreffelijk. En met dank aan Hennie 

Vossebeld, die een geweldig wedstrijdschema voor ons in elkaar had gezet, 
konden er vlot 25 rondes worden gespeeld.  
Dat wil zeggen dat elke deelnemer 200 partijen heeft gekruisjast. En dan is 

het merkwaardig dat niemand hetzelfde aantal punten heeft maar toevallig 
wel de twee koplopers met beiden 16403 punten. Daarom werd even na 
halftien nog een “play off” gespeeld om een winnaar te krijgen. Rond 22.00 

uur konden de prachtige prijzen van onze prijssponsoren uitgereikt worden. 

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=213209
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Met dit jaar, mede dankzij restaurant King’s Wok en alle andere 
prijssponsoren,  een prijs voor elke deelnemer. 
De totaal uitslaglijst hangt in de kantine van ’t Geertman aan het prikbord. 
  

Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die 

haast  zeker een 4e editie gaat beleven. Nogmaals dank voor de deelname 
en dank aan de vrijwilligers en aan alle prijssponsoren. 
De organisatie, Cor Koppelman en Arend ten Barge 

 
 

Zeventig jaar vrijheid in Beckum 
Herinneringen aan bezetting en bevrijding 
 
Onlangs maakte hij er nog één. Niet om een cent bij te verdienen en 
niet van stro, maar van touw. Een klein modelletje dit keer, met een 

vrolijk blauw detail. Anders dan tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
toen Alphons Vossebeld (81) dagen in de weer was om strotassen te 
maken. “Dat waren mooie, stevige tassen waar van alles in kon: 

aardappelen, vettigheid en eieren.” 
 

 
 

Alphons en Riky Vossebeld doen hun verhaal over de oorlog en bevrijding 
(foto Esther Rouwenhorst) 
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Woensdag 1 april is het exact zeventig jaar geleden dat Beckum werd bevrijd. 
Vanuit Sint Isidorushoeve kwamen de Tommies (de Engelsen) die paaszondag 
in alle vroegte door Beckum, om van daaruit door te stoten naar Boekelo en 

Enschede. Bijzonder uitbundig werd de bevrijding van Beckum niet gevierd, 
zeker niet aan de Rotersweg, waar de Engelse en Canadese bevrijders zich 

niet lieten zien. Toch herinnert Alphons zich die dag – en de vele 
oorlogsdagen daarvoor – nog goed, blijkt als hij nog eens vertelt over de 
strotassen. “Ja, daar was ik dagen druk mee. Eerst het stro uittrekken zodat 

het mooi glad werd en daarna bevochtigen, om te voorkomen dat het stro 
kapot ging.” Het stro werd in een strakke vlecht gedraaid, waarvan vervolgens 
met draad en naald – “gemaakt van baleinen van een kapotte paraplu, echte 

naalden hadden we in die tijd niet” – een tas werd gemaakt. De tassen hingen 
aan de Rotersweg te wachten op kopers. Veelal mensen die de boer op 
trokken, op zoek naar voedsel. “Suukerpot, Manenschijn, Sientje, er kwamen 

er zo veel”, somt Alphons op. De etenswaren werden in een strotas gepakt en 
aan de fiets gehangen. “Daar was dit een prima tas voor. Mooi stevig, daar 

sloeg je de eieren niet mee kapot 

tegen het stuur.” 
 
Vooral vanuit Haaksbergen, Hengelo en 

Enschede wist men in die dagen de 
weg naar de boerderij te vinden. “In de 
Hongerwinter kwamen er zelfs mensen 

vanuit het westen van het land naar 
hier”, weet echtgenote Riky zich te 

herinneren. 
Duitse krijgsgevangenen 
 

“Die mensen hadden echt helemaal niks meer.” Behalve de tassen, maakte 
Alphons in die tijd ook regelmatig aardappelmeel. “Dat betekende flink 
draaien aan een grote, zelfgemaakte rasp. De pap werd vervolgens 

uitgeknepen, waarna die moest drogen en dan had je aardappelmeel.” De 
rasp van toen heeft jaren later een plekje gekregen in Museumboerderij 
Wendezoele in Ambt Delden, waar ook een strotas van Alphons staat. In 

tegenstelling tot de tassen, werd het zelfgemaakte aardappelmeel tijdens de 
oorlogsjaren niet verkocht. “Dat was voor eigen gebruik”, meldt Alphons 
lachend. “Voor een gezin van vijftien mensen had je nogal wat nodig.” 

Hoewel hij twee maanden daarvoor zes jaar was geworden, kan Alphons zich 
het uitbreken van de oorlog nog goed herinneren. “Ik zat net in de eerste klas 
van de basisschool. Een schooljaar begon in die tijd op 1 mei en enkele dagen 

later, op 10 mei, vlogen de Duitsers over.” De lessen gingen er gewoon om 
door. Pas toen de kolen op waren en het schoolgebouw (nu ’t Proggiehoes) 

niet meer verwarmd kon worden, werd de school gesloten.  
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Opeens wijst Alphons. “Ik denk dat jouw opa nog bij ons ondergedoken heeft 
gezeten. Jouw opa, ons Marinus en Jan, Gerard van Aarnink en Herman 
Groothuis.” Uit angst bij nachtelijke razzia’s opgepakt te worden, doken flink 

wat mannen in die tijd onder. In de wal van de beek, die door de weilanden 
van Vossebeld trekt, was daarom een gat uitgegraven. Een flink pak stro 

moest voor enig comfort zorgen. “Hoe lang ze het daar vol hebben gehouden? 
Ik geloof niet zo heel lang”, meent Alphons. “Als het een keer flink had 
geregend, liep de slaapplek vol water. Er is toen een pijp aangebracht in de 

wal, zodat het water weg kon lopen.” 
 
Een nog altijd zichtbare herinneringen aan de oorlogsjaren is het gat dat in 

juni 1943 ontstond toen een bom dichtbij de boerderij aan de Rotersweg 
insloeg. “Marinus en Johan Temmink waren in het bos boomstronken aan het 
uitgraven voor brandhout. Hun vader, Temmink Mans, kwam de jongens 

koffie brengen. Toen hij terug naar huis wilde, werd Mans door zijn zoons 
teruggeroepen. Ze wilden nog snel iets overleggen met hem overleggen. Was 
dat niet gebeurd, dan had Mans die bom op zijn hoofd gekregen.”  

Ook Riky, die toen nog aan de Beckummerweg woonde, kan zich een 
bominslag herinneren. “Mijn moeder was zo bang, dat ze elke nacht de 
wekker zette om te kunnen controleren of er iets aan de hand was. Was dat 

het geval, dan gingen we met ons allen naar de Zwaan, waar een tante en 
oom van mijn vader woonden, op de plek waar nu Ten Have woont. Daar 
stond dan de koffie met beschuit al klaar, ook al gebeurde er nooit wat.” Tot 

die ene keer, weet Riky, toen een bom neerkwam in Stepelo. “Dat is ’s nachts 
gebeurd, we hebben niets gehoord. Er is die nacht flink wat glas gesneuveld, 

de scherven lagen zelfs bij mijn zusje Truus in het ledikant.”  
 

 
Engelse soldaten bevrijden Beckum en omgeving 

(foto’s Hist.archief Beckum e.o.) 
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Het was ook daar aan de Beckummerweg, dat op vrijdagavond 30 maart 1945 
(Goede Vrijdag) twee Duitse soldaten aanklopten, op zoek naar onderdak. 
“Die twee waren vreselijk bang”, weet Riky nog. “De Engelsen waren in 

aantocht en mijn moeder zou te veel licht aan hebben in huis. De Tommies 
zouden zomaar kunnen komen en het licht in de woning zou hun kunnen 

verraden.” De lampen werden gedoofd en bij het licht van slechts één enkele 
kaars vertelde mijn moeder aan de Duitsers dat de geallieerden al in 
Winterswijk zaten. De soldaten haalden een kaart tevoorschijn en wilden  niet 

geloven dat de Engelsen al zo dichtbij waren. Mijn moeder zei nog ‘als je 
verstandig bent, blijf je hier en geef je je over’. Maar dat durfden ze niet. De 
volgende morgen, op zaterdag, zijn ze vertrokken. Een dag later zijn we 

bevrijd.”  
Alphons kreeg van de bevrijding weinig mee. Die vertrok die ochtend samen 
met zijn familie om de kerkdienst op Eerste Paasdag bij te wonen. “Ons Henk 

was misdienaar, dus moesten we wat eerder in de kerk zijn. De vroege 
kerkdienst die zondag is nog wel gehouden, de mis waarvoor wij op pad 
waren niet meer. Toen we bij de kerk aankwamen zagen we het namelijk al: 

de Engelsen kwamen.” 
Jong als ze waren, realiseerden Alphons en Riky zich heel goed dat de oorlog 
voorbij was. “Mijn moeder wilde het nog niet geloven”, vertelt Riky. “Zij wilde 

alweer naar de Zwaan, maar mijn vader stond al buiten met de Engelsen een 
sigaretje te roken.” En voor Alphons was het, net als voor vele andere 
Beckumers, feest. “We kregen chocolade en biscuit…” 

 
De bevrijding van Overijssel begon op 1 april 1945 met de inname van Sint 

Isidorushoeve door de Engelse 32nd Infantry Brigade. Het duurde nog bijna 
drie weken voor heel Overijssel bevrijd was, met de inname van Kampen op 
19 april 1945. Na Sint Isidorushoeve was Beckum aan de beurt. In Delden 

moest men geduld opbrengen, het Twentekanaal bleek een grote hindernis. 
Bij de sluizen van Wiene en de St. Annabrug in Delden werd flink gevochten. 
De Duitsers op de noordoever, de geallieerden aan de zuidkant. Na vier dagen 

van beschietingen, wisten de geallieerden op 4 april echter ook in Delden de 
bezetters te verdrijven.  
 

De bevrijding van Delden wordt van 2 tot en met 9 april herdacht met het 
spectaculaire evenement Delden Terug Naar Toen. Daarbij pakt ook ‘het 
rijdend museum van militaire voer-, vaar- en/of vliegtuigen’ uit de Tweede 
Wereldoorlog Keep Them Rolling uit in Delden. Zo wordt op woensdag 1 april 
het bivak opgebouwd bij de Wendezoele, waarna de ruim honderd voertuigen 
een dag later, op donderdag 2 april, een rit door de omgeving maken. Meer 
informatie over Delden Terug Naar Toen is te vinden op www.dtnt.nl.  

                                                Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 

http://www.dtnt.nl/
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...Opdat we niet vergeten.. 
 

 
 

Hierbij nodigen wij u uit om donderdag 30 april a.s. de jaarlijkse 
dodenherdenking bij te wonen, die gehouden wordt bij het 
herdenkingsmonument op de begraafplaats in Beckum. 
Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de herdenking bij te wonen 
hebben we deze verplaatst naar vroeg in de avond. We vertrekken om 
19.00 uur, samen met de kinderen van groep 8 van basisschool “de 
Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij de school.  
U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het 
monument op de begraafplaats gaan. 
Als u wilt mag u een rode roos ( zonder verpakking) meebrengen en deze 
plaatsen bij het monument. Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten. 
Met vriendelijke groeten, Diny Lansink en Carla Meenhuis 
 
 

DCB Oud IJzer Actie 2015 
 

Zaterdag 28 maart as.Opgeven kan via :  
06-27332041 

 

******************************** 
 

DCB Antiroos presenteert 
Op vrijdag 10 april as. 20:00 uur in  

't Proggiehoes te Beckum 
 

HET 'LENTE TOERNOOI' 
Met Prijzen gooien; Inschrijfgeld 15 euro incl. 10 munten 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 3, 2015 
pagina 11 

ZIJLIJN 
Kaarters gezocht 
 

Maak u niet ongerust, het is geen opsporing verzocht. Toch zijn wij,de 
bejaarden-kaarters van de donderdagmiddag in het Proggiehoes, dringend 

verlegen om invallers als er tijdelijk iemand uitvalt zoals nu Anton ten 
Voorde. Het gaat om kruisjassers en solo-kaarters. Vooral die laatste, de 
solo-kaarters zijn moeilijk te vinden. Het is een oud spel, dat zou de reden 

kunnen zijn. Tot nog toe is het nog steeds gelukt een invaller te vinden zoals 
mijn broer Harrie of een collega-kaarter van de "Biester" uit Haaksbergen. 
Maar die zijn dan ook steeds aan de beurt. 

Het kaarten zelf. Het is absoluut geen "brood" kaarten. We kaarten om 
stuivers, als je goede middag hebt kun je er tien -twintig winnen en heb je 

pech, andersom. 
Het is altijd een gezellige middag dus beheerst u het spel meld u zich dan bij 
Rie Menkehorst tel. 074 3676590. 

Anton, van harte beterschap. 
Rie Menkehorst 
 

 
 

De Zonnebloem afdeling Beckum bestaat 50 jaar 
 

Deze mijlpaal gaan we vieren op woensdag 8 april a.s. in ’t Proggiehoes. 
Voor onze gasten organiseren we een gezellige middag, waarvoor iedereen  
de uitnodiging al heeft ontvangen. 

Daarnaast houden we een receptie voor genodigden en voor iedereen die  
de Zonnebloem op welke manier dan ook een warm hart toedraagt. 
We verwelkomen u graag op de receptie van 16.30-17.30u. 

 
Bestuur de Zonnebloem Afd. Beckum 
 

 

Het is bijna weer zover; eieren en Pasen 

Dit jaar komen de meisjes van de handbal bij u langs voor de Paaseier-actie 

en wel op zaterdag 28 maart (1 weekend voor Pasen). Wij hopen weer op 
een succesvolle verkoop. 
Dank u wel al vast, tot dan!TVO HANDBAL 
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De finalisten - Volley dames en handbaldames 2 - van the Voice of TVO 2015! Met TVO 

volley als winnaar!!! Myrna Bunte, Ellis Bunte, Ellis Hilderink, Kylie Tettero, Laura 
Bunte, Lotte Grashof, Kim Beusink, Marly Scharenborg, Kelly Heuker of Hoek, Romée 

Tenhagen, Geraldine Abbink en Daisy Hilderink. (foto facebook) 

 
Het was weer een gedenkwaardige battle met soms hoogstaande, vooral 

lachwekkende of ‘armetierige optredens’ met een vette knipoog.  
 

Een verslag van de organisatie Voice of TVO 
‘De 5e editie vd Voice of TVO kende maar liefst 8 deelnemende groepen.  
De kantine zal mooi vol toen TVO 4 voetbal de aftrap verrichte en uit volle 
borst het Wilhelmus zong. Vervolgens was het de beurt aan TVO 2 voetbal 

met een lied over de va van Gina, zoiets… De TVO 2 handbaldames hadden 
een mooi optreden met het dr.Bernhard-lied, ‘ongeveer het hele team deed 

https://www.facebook.com/myrna.bunte
https://www.facebook.com/ellis.bunte
https://www.facebook.com/Ellishi
https://www.facebook.com/kylie.tettero
https://www.facebook.com/laura.bunte.3
https://www.facebook.com/laura.bunte.3
https://www.facebook.com/lotte.grashof
https://www.facebook.com/kim.beusink.9
https://www.facebook.com/marly.scharenborg
https://www.facebook.com/kelly.heukerofhoek
https://www.facebook.com/romee.tenhagen
https://www.facebook.com/romee.tenhagen
https://www.facebook.com/geraldine.abbink
https://www.facebook.com/daisy.hilderink
https://www.facebook.com/tvovolleybal/photos/a.733314403356593.1073741827.733301956691171/866510106703688/?type=1
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mee’. Hierna kwamen de jongens van TVO 5 op het podium met een nummer 
van Toy Dolls en gastzanger van Diesel Eul in de gelederen. 
 

Na dit optreden waren de dames 1 handbal aan de beurt en deze kwamen 
compleet met roeiboot op de planken. Toen was er een onzichtbaar opreden 

vd winnaars van vorig jaar; handbaldames recreanten 1 met de onzichtbare 
dame, die inderdaad niet te zien was… TVO 1 voetbal was aan de beurt met 
een medley van enkele nummers oa. van Herman Brood en Andre Hazes die 

goed gepresenteerd werden. Als laatste een optreden van de TVO 
volleydames, eveneens met een fraaie medley waarin de fiets van GersPardoel 
centraal stond. De winnaar kwam uit een extra battle tussen handbaldames 2 

en volley-dames 1-2. De applausmeter (jawel) wees daarna uit, dat de 
volleydames dit jaar de winnaars werden van de Voice, proficiat! 
De jury was zeer tevreden over de kwaliteit en hoopt dat volgend jaar 

iedereen weer meedoet aan de Voice of TVO.  
En… het was nog lang gezellig in de kantine’. 
 

 

Oliebollen en compostactie 
 

Eind december was de jaarlijkse oliebollen actie en 7 maart 
kwamen de jongens van de voetbal C1, langs met compost en 

potgrond voor de jaarlijkse compostactie.  
 

Twee acties die een mooi bedrag hebben opgeleverd voor de Omni jeugd. Na 

aftrek van kosten bleef er respectievelijk € 2.050,00 en € 1.295,00 over.  
Deze bedragen komen geheel ten goede van de jeugd van TVO. De 
opbrengsten worden besteed  aan diverse activiteiten die worden gehouden 

voor de jeugd. Dit zijn onder meer de huur van de kampeerboerderij en een 
deel van de kosten van het kamperen. Daarnaast wordt hiermee de survival 
middag betaald die voor de TVO jeugd die in groep 8 zit wordt gehouden. 

Ook de vossenjacht die in het najaar gehouden is, is hier van betaald.  
Rond sinterklaas werden de jongste leden van TVO verrast met een bezoek 
van een aantal Zwarte Pieten tijdens de training. Woensdag 11 maart is een 

deel van de jeugd naar de ijsbaan in Enschede geweest en met de 
allerkleinsten is woensdag 18 maart een bezoek gebracht aan Monkey Town 
te Enschede. Daarnaast worden er af en toe toestellen of spellen gekocht die 

door alle TVO afdelingen kunnen worden gebruikt. 
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder deze acties. Wij willen u allen dan 

ook hartelijk danken voor de oliebollen en potgrond die u gekocht heeft! 
Tevens danken wij iedereen die zich verder op welke wijze dan ook heeft 
ingezet voor het slagen van de acties. 

TVO Omni Jeugd 
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Twintig Voorzetten op…Johan Bauhuis 
 

Hij heeft in het verre verleden een flink aandeel gehad bij diverse 
culturele - en sportgebeurtenissen in Beckum. Met een no 
nonsense kijk op de wereld, recht voor de raap. En dat is dan 

nadrukkelijk positief bedoeld! Want hij pakte het op, kwam 
afspraken na en geen gezeur verder… 
 

Hij hielp bij allerhande activiteiten in het Beckumer verenigingsleven. Hij was     
betrokken bij en lid van de vroegere KWJ, heeft later bij TVO recreatief 
gevoetbald en was leider/vlagger bij TVO2 en nog enkele jaren jeugdleider. 

En ook een tijdlang drukker van het vermaarde maandblad Zwart op Wit.  
Later was hij enkele perioden actief medewerker binnen het Zomerfeest-
bestuur Beckum. ‘Grote maat’ van Herman Mentink en trouwe klant van 

diens café Halfweg. Hij bouwde samen met Herman een dubbele woning 
tegenover dat café in 1978. Gekscherend werd toen gezegd; Hij kon het 
best maar een zebrapad aanleggen van zijn huis richting café…  

Hij ruilde zijn bouwvakkersbestaan later in voor cafébaas, voorwaar een 
grote stap. ‘Het bouwvakken was rond 1978-1979 slecht, hoge rente en 

weinig werk die tijd, dus waagde ik de gok’. Bruin café De Snieder aan de 
Eibergsestraat in Haaksbergen werd zijn domicilie en café ’t Stuupke werd 
geboren in 1981.Het werd een bloeiende horecazaak, hij investeerde in een 

nieuwe biljartzaal en uitgebreide keuken. En ’t Stuupke werd sponsor van 
(meerdere) HSC21 elftallen. ‘Ook vv Haaksbergen en Bon.Boys werd 
gesponsord door ’t Stuupke, handbal Stormvogels en  ook de basketbal en 

volleybal.’ 
 

Ongeveer 3 jaar geleden stopte hij met de horecazaak na 31 jaar de uitbater 

te zijn geweest van dit bloeiende bruine café. ‘Ik wilde iets kalmer aan doen, 
kon het goed verhuren en ook; de nieuwe uitbater draait prima met ’t 
Stuupke. Ik ben dus zeer tevreden’. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Deze spreuk deed zo’n 2 jaar 
geleden opgeld voor hem. ‘Of hij iets wilde betekenen bij de bouw van de 
nieuwe TVO kleedkamers?’ Dat was de vraag van Theo Pot, de bekende 

voortrekker van het bouwplan. En wat oorspronkelijk als één dag mee-
helpen was bedoeld, werd een periode van zo’n 6-7 maanden. Tot aan de 
afwerking en opening was hij vrijwel dagelijks op de bouwplek bij TVO. 

Met timmerwerk en correcties op diverse plekken. Naast de andere pioniers, 
aan wie ook veel dank verschuldigd is, hulde daarvoor! 
 

Terwijl ook zondags zijn TVO hart weer klopte bij thuiswedstrijden van het 
1e. Om in de kantine  de bekende 3e helft stemmig te vieren met bekenden. 
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 Na dit uitgebreide schot voor de boeg hoog tijd om de  
Twintig Voorzettenaf te vurenop Johan Bauhuis 

 
Johan met partner Jolande(foto site stuupke) 

 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:   
63 Jaar/samenwonend met Jolande en een telg van 22 jaar, die andere twee 

zijn uitgevlogen, inmiddels ben ik nep-Opa geworden en dat is geweldig. 
Eerste maanden vond ik het eng, zo klein maar nu is het supermooi /over 
hobby’s gesproken; kaarten, timmeren in mijn werkplaats, voetbalkijken bij 

TVO en vooral de derde helft loopt qua tijd wel eens uit de hand, maar 
Jolande vind dit niet zo erg (bes maenske).       
 

De sportcarriere:  
Voetbal op laag pitje, en paar jaar sportschool maar helaas ik kon het niet 
meer opbrengen. 
 

Klant van café Mentink, maar dat zebrapad kwam er nooit…: 
Ja wat moet ik daar over vertellen, ik denk dat ik daar niet op uitgepraat 

raak, maar het was een super mooie tijd en vooral die ene kaartavond met 
SatinkTiens. .En wat het zebrapad betreft, ik ging te vroeg weg uit Beckum, 
ze wilden niet meer in mij investeren. 
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De KWJ tijd, vertel even enkele grappige voorvallen: 
Ja daar heb je weer zoiets, ik weet nog dat we naar de Lutte heen gingen 
de meesten op de fiets. Met Harry Derkink en Gerry Kloosterman( alle twee 

veel te vroeg overleden). We waren op de bromfiets, eenmaal daar 
aangekomen ging ik bij Gerry achterop de brommer het Lutterzand 

verkennen op jacht naar hazen en konijnen. Maar daar was de leiding niet 
blij mee, (ik op 15 jarige leeftijd). Denk je dat je alles beter weet, of niet 
Henny Assink en Jan Ottink ???? 
 

TVO maandblad Zwart op Wit drukken in het scheidsrechterhok; 
dat ging soepel?  
Praat me hier niet van, het was een nachtmerrie soms. Vraag het maar aan 
Jan Wijlens. Wij hadden zoveel papier afval (en grijze of bijna onleesbare 
pagina’s, red.) dat je bijna zelf niet meer in dat (verrekte hok) kon, maar het 

kwam aan het eind van het liedje altijd weer goed en altijd net op tijd klaar, 
leuke tijd. 
 

Na de bouwvakloopbaan ineens een café kopen, groot risico? 
Ja het hele leven is een gok, en daar hou ik wel van, maar in dit geval lag 
het anders. Ik had net een huis gebouwd samen met de Fam. Mentink want 

daar was de grond van , maar in 1980 stortte de hele economie in en er was 
weinig werk in de bouw, en de rente ging naar 13.6 % ik zag de bui al 
hangen. Dit gaat niet goed komen, op zoek naar nieuwe inkomstbronnen 

Ben ik maar met een café begonnen, 31 Jaar met plezier gedaan. 
 

’t Stuupke werd bekend om goed eten tegen billijke prijs, was je dus  
zelf ook een goede kok of?  
Ja wat heet goed, je begint met een uitsmijter en je eindigt met a la carte, 
ja, maar hier heeft Jolande ook een groot deel in gehad. Met de bouwvak 

koken, voor 150 man soms, aanpoten maar een geweldige uitdaging.  
 

Thans woon je tot tevredenheid in het centrum van Haaksbergen? 
Ja dat klopt, mooi rustig steegje fijne buren wat wil je nog meer. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten,  
Krant lezen, aankleden, koffie zetten en…als een speer naar mijn werkplaats 
of andere afspraken, maar het moet niet gekker worden.  
 

Vind je het ook zo erg voor Opstelten en Teeven?   
Het is belachelijk dat dit in Nederland kan. Als de gewone hardwerkende 
burger dit doet, word je aan de hoogste boom op gehangen . 

 
FC Twente en Munsterman, moeten we het er nog over hebben?  
Nee daar is al genoeg over geschreven, maar ik vind dit wel heel jammer. 
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De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan…: 
Mensen die altijd klaar staan voor een ander, hekel aan mensen die altijd 
commentaar leveren en zelf niks waarmaken. 
 

Trouwens; die kleedkamerbouw. Na zo’n lange periode het timmervak 
niet verleerd?  
Nee dat verleer je niet, maar je bent overal niet meer met op de hoogte, 
maar dat komt wel weer snel. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Geef mij maar door de Jolande eigengemaakte stamppotten. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 
Ja mr. Bean vind ik geweldig. 
 

Favoriete tv programma’s:  
Sport, nieuws, actueel, nostalgienet. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Ik hou niet van reizen, ik moet de kerktoren wel kunnen zien(geintje) 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Ze moeten me  GEWOON laten liggen.     
      

Blessuretijd; een laatste boodschap; 
Laat het jullie in Beckum allemaal goed gaan, en zorg dat er zo snel mogelijk 
wordt gebouwd voor dat het te laat is. 

 
 

WEER PAASVUUR IN’ HOONHOOK !! 
 

Het is inmiddels weer de hoogste tijd om ons op te maken voor ons jaarlijkse 

“poasveur”. De locatie is dit jaar wederom op het land van H. Scholten. 
Menigeen heeft al weer gesnoeid, en er is dan ook alweer een mooie stapel 
zichtbaar.Mocht u hout willen komen brengen dan mag u contact opnemen 

met iemand van het Hoonhook bestuur. Zaterdag 4 april kunt u tot 
12.00 uur hout brengen. We willen nogmaals benadrukken dat het gaat 
om snoeihout. Dus geen stomm’s, palen of andere rotzooi zodat we ook in de 

toekomst  deze traditie in stand kunnen blijven houden!!! 
Het paasvuur zal worden ontstoken 1ee paasdag zo rond “tweeduuster”. Dit alles 
kunt u gaan aanschouwen onder het genot van een drankje en een hapje. De 
muzikale ondersteuning wordt verzorgt door DJ Tim en Mathhijs. 

Wellicht tot ziens op 1e paasdag !!! 
Het Hoonhook-bestuur (Marieke, Wendie, Frank, Mark, René, Luuk en Mart) 
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Toneel in Boekelo 
 

Toneelvereniging de Vriendschap speelt in 2015 op een nieuwe locatie, het 
Teesinkbos in Boekelo, de musical de Jantjes. Speeldata zijn vrijdag 3, 

zaterdag 4, dinsdag 7, vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2015. Wij heten u van 
harte welkom. Kijk ook op www.devriendschap.com. De entreeprijs bedraagt 
12,50 euro. Kaartverkoop start half mei 2015. 

 
 
 

TwentseTuigpaardendag in Ambt Delden 
 

Zaterdag 11 april organiseert Stichting Tuigpaarden Twente in 
Paardensportcentrum De Hoffmeijer, Hoffmeijerweg 10 in Ambt 
Delden weer haar unieke Twentse Tuigpaardendag. 
 

Uniek is het evenement om zijn veelzijdigheid wat betreft de aangespannen 
paardensport. Tuigpaarden, tuigpaarden gereden door junioren, Hackney’s, 

trekpaarden en tuigpaarden onder het zadel maken in diverse rubrieken hun 
opwachting maar ook de top van de KWPN tuigpaard fokhengsten komt naar 
Ambt Delden. Hoogtepunten zijn o.a. De Prijs der Besten en de huldiging 

van de Beste Nieuweling Ambt Delden 2015. De tuigpaard nieuwelingen en 
Hackney nieuwelingen trekken altijd veel publiek.  
 

Vorig jaar was de tuigpaardmerrie Elegant van Cor van Dijk de beste 
nieuweling in Ambt Delden. Elegant ontpopte zich gaandeweg het 
concoursseizoen als een absolute topper en in augustus werd ze tenslotte de 

allerbeste van heel Nederland waarmee we kunnen stellen dat de allerbeste 
nieuwelingen hun debuut maken in Ambt Delden. Natuurlijk hebben we 

weer shows. De trekpaard eigenaren uit deze regio hebben weer iets aparts 
in petto en top vierspanrijder Herman ter Harmsel komt met zijn vierspan 
tuigpaarden een geweldige demonstratie verzorgen. De foyer van 

Paardensportcentrum De Hoffmeijer, die gesitueerd is langs de gehele lange 
zijde van de manége, heeft een metamorfose ondergaan en U kunt ook van 
daar uit heerlijk warm gezeten de dag beleven. Maar rondom zijn er 

natuurlijk ook tribunes. Er is volop parkeergelegenheid en het evenement 
begint om 16.30 uur.  
www.tuigpaarden-twente.nl 
 
 
 

http://www.devriendschap.com/
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FOLKLORE MIDDAG 2015 
Hierbij nodigen wij, de Folkloristische dansgroep TwentscheLeu,alle lezers 

van Beckum Beter Bekeken, inwoners van Beckum, Oele en omgeving, van 
Harte uit op onze jaarlijkse Folkloremiddag. 
Deze wordt gehouden op 12 April in restaurant “Het Wapen van Beckum” 

Als gastgroep treedt voor U op de Tiroler Volksmuziekband 
“DreiZwiefache”. Aanvang 13.30 uur. 
In de pauze houden we weer onze traditionele verloting met vele mooie 

prijzen. Het wordt een middag met optredens van onze dansgroep 
afgewisseld met fantastische  Tiroler muziek. 
Toegang is gratis, Wij hopen U te mogen begroeten op 12 april, 
 

Secr. GerryBandel-Rikken 
De Folkloristische dansgroep TwentscheLeu”, 
Oefenlocatie “De Oelerschool”. 
 
 

Zeepkistenrace 2015 
 

Op zondag 10 mei staat al weer de 5e  editie van de zeepkistenrace gepland. 
Net als voorgaande jaren vindt  de zeepkistenrace  plaats op race circuit 
nabij 't Proggiehoes. De deelnemers worden ingedeeld in verschillende 

categorieën, zodat iedereen een kans maakt op de eindoverwinning.   
Deelname aan de zeepkistenrace is gratis. Wil je meedoen of je moeder een 
onvergetelijk moederdag-cadeau bezorgen? Geef je dan op via het opgave 

formulier die je kunt vinden op onze Facebookpagina of stuur een email 
naar: zeepkistenracebeckum@gmail.com. 
 

Wij hopen op wederom een vol  deelnemersveld! Graag tot 10 mei. 
Jeugdraad Beckum  
 
 

Dankbetuiging 
Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel 

belangstelling en zoveel troost. Hartelijk Dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van 

Erna Scharenborg-Morsinkhof op 10-12-2014 
Sjors Scharenborg op 8-01-2015 

De vele lieve reacties zijn een grote steun voor onze families, dank hier voor. 
 

Marcel Scharenborg en (klein) kinderen 
Ellie Scharenborg en (klein) kinderen. 

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
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Trudy Mentink, met Jorn van Laar op de achtergrond, maakte deel uit van 
de bezetting vh. Beckumer stemlokaal in de basisschool. (Eric Brinkhorst 

zette ze op de foto!) 

 

Luk akkefietjes 
Ik mor mie veroonderschuldigen, dat mo’k. ik begriepe dat alle fens van 
miene schrieverieje de smoor d’r merakels in had’n de veurige BBB. Want 

minear H.Harry har wear is dat bölke potlood achter zien grote oarn loat’n 
zitt’n. Met aand’re weure, miene literaire biedrage  van hoog nivoo in dit 
respectabele blad BBB ha’k nig inneleavert, dat ha’k nig. Noe was ikzölf ok ‘n 

betje pissig, want in de BBB van januari was miene schrieverieje nig good 
oawerkom’n. de weure ston hier en doar kats an mekaar eplakt in ’t verhaal 
van BotoxenBetta en Hennuk van LipGetjaan. Van düster bedrief ketakt 

kreeng, doar was zo mar van ne maakt; vandüsterbedriefketaktkreeng… Dat 
slot warkelijk as ne tange op’n varken. Noe wil ik nig zeng’, da’j ‘n heel’n dag 

met dee tange op dat varken mot zitt’’n te bökker’n, mer too mear…  
 
Weulnheupe bunt vake ne ploage veur de boer’n, ok van’t joar zöt er nig oet 

op heel volle wèè’n. Honderden, nee doezenden weulnheupe en genge 
maakt de  wèè’n kepot, dat doot ze. Kiek, dan wol’n wie vrooger nog waef’n 
ne weul’nslepper oet de loose haal’n en achter ’t peard knupp’n. Mer 

rechtewoad hek nog ginne boer achter’n weulnslepper zeen loop’n. Bunt 
dèènk ik leewer lui de meu, likt wa. Noe is’t ok wa wear zo, dat de groond 
van vol kötterboertjes, dee’d stopt bunt, op wöt e sloekt deur dee Natuur 

https://twitter.com/ericbrinkhorst/status/578104561556021248/photo/1
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stichting’n dee aln’s wear in oale natuur umtovert. Loat ma greuj’n–nig 
ankom’n – nieje gewass’n en ongedearte könt zich ontwikkel’n, zo ongevear.  
Mer met den kwakkelweenter hef zich ok veural den moezenploag  

onmeunig oettedei’t. Keal nog is ne moal; wat bunt de wèèn ommoal bezei’d 
met moezenhöllekes en genge. Dat zal mie nog ne beste schadepost 

geem’n, dat zal’t. Oh ja, schöt mie net tebin’n, ne mooie moezensprökke; 
Piep, zear’t bange müske en vlucht’n rap nor zien hölleke 
Leever ef’n honger lien’ as met köpke in’tmüzenvölleke….  

Goodgaon en doot hèènigan met de Poaseier’n! 
HekselmesienHarry 

 

wist u datjes… 

 TVO d1, c1 en b1 waren 28 februari succesvol.  D1 won van en bij 
Luctor met 2-5, C1 versloeg LSV met 4-7 in eigen huis en B1 was 

met fraaie combinaties Diepenheim ruim de baas, 5-0 winst. 
 TVO 4 liet zich weer aftroeven door angstgegner BonBoys13. Er 

werd veel ‘vergaderd’ (lees gemekkerd) op het veld, 1-2 verlies 
tenslotte.TVO 2 ontving  Rood Zwart3 waar uit nog met 1-0 van was 
verloren. Beide delen de 3e plaats op de ranglijst.  Het werd op veld 

3 een partij, waar TVO gaandeweg slagvaardiger was. Na de 3-0 
ruststand bleef TVO de technisch betere ploeg en op de 5-0 

eindstand viel weinig af te dingen. Aaron trof 4x doel, niet gek!... 
 TVO 1 ontving Hector en wilde de bemoedigende lijn als tegen 

Barbaros voortzetten. Helaas, na de 1-1 ruststand en 10 man van 

Hector werden fouten afgestraft. Jorn prikte nog wel de 2-3 binnen 
maar TVO ontbeerde scherpte om in het slotoffensief de gelijkmaker 

te scoren.. 
 TVO1 handbal deed het beter, Bornerbroek werd na een sterke 1e 

TVO helft en een 5-12 ruststand met 13-19 afgeserveerd. Een week 

later werd het nog eens dunnetjes overgedaan tegen DOS2. Na 
      voortdurend TVO voordeel werd de opponent gaandeweg overklast  

      en bij 32-16 stopte de teller. 21 uit 18 nu, mooi in de subtop!... 
 TVO a1 bekeken, Rietmolen op bezoek. Naast de wedstrijd zelf 

waren er ook veel ontmoetingen van ‘oude bekenden’ langs de lijn, 

mooie sfeer. In die wedstrijd was TVO aanvankelijk slordig en 
laconiek achterin, resulterend in een 0-2 stand. Maar na de 1-2 

ruststand, goede actie van Guido, was TVO gevaarlijker en na de 
gelijkmaker ging men op jacht naar meer. Het was Jasper, die de 3-
2 in de touwen prikte en de toch verdiende TVO winst veilig stelde. 

 TVO b1 kon bij Ruurlo geen potten breken en leed een 4-1 
nederlaag, terwijl TVO d1 opponent Hulsense Boys op slagvaar-
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digheid aftroefde, 7-2 de eindstand.  TVO4 toog naar Delden en liet 
de gastheren kansloos, 0-7 en ook het 5e boekte uitwinst, bij Hoeve 
V. werd en2-5 zege genoteerd. Met TVO zevental boekte bij Ruurlo 

een zwaarbevochten 3-4 zege. TVO2 ontving hekkensluiter WVV3 en 
kon lang het verschil niet maken. Vooral door een uitblinkende WVV 

goalie, die menige TVO doelpoging verijdelde. Maar de 2e helft werd 
het  overwicht omgezet in de beslissende goal van invaller Hugo A. 
die beheerst de bal uit een voorzet binnenschoof, 1-0.   

 TVO1 wist tegen Rood Zwart opnieuw te winnen. De Deldenaren 
werden direct vastgezet en als collectief dwong TVO beste kansen 

af. Andy en Barillett scoorden voor de thee; 0-1 en 1-2. Na de 
hervatting veel blessurebehandelingen, Rood Zwart verkreeg een 
optisch overwicht, maar was slordig en een geconcentreerd TVO 

bleef overeind en koesterde de kostbare winst… 
 TVO 2 ontving Bentelo 2, de ongenaabare koploper in de competitie, 

die vooraf al enige averij had opgelopen. Het werd een interessante, 
sportieve pot voetbal waar Bentelo aanvankelijk feller en beter was, 
maar gaandeweg werd TVO gelijkwaardig. Na de 0-0 brilstand met 

de rust bleek een gele kaart (en 10 minuten straf) voor Hugo A. 
voor de ommekeer te zorgen! Bart L. schoof uit een voorzet van 
Luuk G. de bal binnen, 1-0 en even later was het Luuk zelf die voor 

2-0 zorgde. Bentelo was niet bij machte om de nu geconcentreerde  
TVO ploeg te verontrusten en liep uit naar 4-0 middels treffers van 
Luuk en Jasper.  

 TVO4 houdt zicht op de bovenste plaatsen na krappe winst op 
WVV7, 0-1 en het 5e veegde de vloer aan met Markelo3, 1-11. Het 

TO 7tal won van Vogido met 3-1. Bij de jeugd remiseerde A1 tegen 
Saasveldia, B1 won met 4-2 van SVBV, C1 won bij Sparta met 1-2 
en D1 boog een 0-3 achterstand om naar 5-4 winst op Achilles E. 

Het zaalvoetbal team van TVO1won fors van Excelsior; 14-5 en het 
2e won met 3-0. TVO1 handbal zette een goede reeks voort tegen 
HVV. Na de thee kwamen de dames goed los en maakten duidelijk 

het verschil; 33-23 eindstand… 
 

Marc Ottenschot, rots in de branding 
Het was even wennen bij TVO2-Rood Zwart3, waar op het 3e veld Marc 
Ottenschot  het TVO doel verdedigde. Door omstandigheden, keeperstekort 

in de selectie, werd - niet vergeefs – een beroep gedaan op good old Marc 
Ottenschot. Iets forser, iets breder, al jaren gestopt als actieve TVO keeper, 
maar nog steeds ‘met het vak bezig’ als keeperstrainer van TVO. Tegen 

Rood Zart dan weer actief onder de lat. Werd meteen gekscherend gesteld; 
oh hij woont in Delden en zal wel met Rood Zwart spelers gekomen zijn…  
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Marc keepte een gedegen partij en straalde rust uit. Bij enkele ballen moest 
hij even grabbelen, maar hij had ‘m en bleef onverstoorbaar! Oh ja, 5-0 was 
de eindstand dus… 
 

 
Marc Ottenschot, zittend 2e van rechts, aanvoerder van het hooggeplaatste TVO 5, 
stond als keeper in het 2e weer zijn mannetje (foto TVO facebook) 
 

In de vele jaren van TVO doelman in het 2e maar ook bij zijn diverse 
invalbeurten in het 1e  was Marc Ottenschot immer een zeer betrouwbare 
sluitpost. Feitelijk speelt hij de laatste 4-5 jaar gewoon in de spits bij TVO5 

en blijkt op dat niveau ook geregeld een goaltjedief te zijn! Maar dat hij op 
44 jarige leeftijd gewoon in het kader van ‘nood breekt wet’ het TVO 2 doel 

verdedigde, was apart en bovendien geslaagd; de nul gehouden! 
Een waarnemer 

Ontluikend talent… 
Onderstaande de stoere pupillen van TVO F3 van dit seizoen (van links naar rechts): 
Luca Busscher, Twan Asbroek, Kars Ottink, Morris Schilperoort, Scott Michorius en 
Rens Brefeld. (foto TVO facebook),  7 maart werd 8-2 winst geboekt op BuurseF2 

 

 

https://www.facebook.com/tvovoetbal/photos/a.1462434407301566.1073741828.1462423503969323/1598888946989444/?type=1
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DE BIEB IN BECKUM 
Ik was vanmorgen even bij de Bieb en hoorde een leuke opmerking van een jongetje. 

Wel leuk om die even te plaatsen. 
 

“In Boekelo hebben ze dan wel een Supermarkt, maar wij hebben fijn 

een Bieb”.  

Ter herinnering nog eens; openingstijden Bieb Beckum 

Maandag  14.30 – 16.00 uur 
Woensdag  10.30 – 12.00 uur 

Donderdag 18.30 – 20.00 uur   

 

KONINGSDAG WORDT WEER GROOT FEEST  
VOOR DE BECKUMER JEUGD 
 

De organisatie van Koningsdag Beckum e.o. op 27 april heeft weer 
een puik programma opgezet. Het ballonnen oplaten voor alle 

schoolkinderen, zingen van het Wilhelmus en begeleiding door het 
dweilorkest Beentels Kabaal zijn de eerste activiteiten bij de school 

en op het TVO veld.  
De allerkleinsten, kinderen van groep 0-1-2 hebben een gevarieerd 
programma in de sportzaal, oa. springkussens, schminken ballonnenclown en 

cupcakes maken. Kinderen van groep 3-4-5 starten met een vossenjacht; 
allerlei opdrachten uitvoeren en de vossen zoeken. 
 

Kinderen van groep 6-7-8 krijgen een super zeskamp op en rond speelplein en 
sportvelden. Met oa. een super-stormbaan, skelterrace, klimtoren en 
estafette. 

Ook start om 10.30 uur de fietstocht en mountainbiketocht. Voor iedereen die 
zin heeft om met een groep of alleen een prachtige tocht te fietsen door het 
Twentse landschap. De start is gelijktijdig bij de tent op het schoolplein. 
 

Tegen 13 uur is het einde van het ochtendprogramma voor de kinderen. 
Daarna kan iedereen nagenieten, nakaarten in en bij de gezellige feesttent 

onder het genot van een drankje, snacks en muziek natuurlijk. 
Randprogramma; rodeostier en drive in SSF. 
 

Het feest is voor en door Beckum. We hebben nog vrijwilligers nodig, dus geef 
je op bij een vd. commissieleden. 
Voor liefhebbers is er tijdens de Koningsnacht in Hengelo een taptoe 

op de markt in Hengelo van 19 uur tot 22 uur. 
Nader info van alle festiviteiten; www.hovhengelo.nl 
 

http://www.hovhengelo.nl/
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“Iedereen is van de wereld en de wereld is van 

iedereen”, Compassie in onze samenleving anno 2015 

Hierbij nodigen we alle leden van diaconale werkgroepen en andere belangstellenden 

uit op onze jaarlijkse diaconale avond: 

Dinsdag 21 april 2015 in:Café-restaurant de Hagmöll, O.L.Vrouwestraat 2,7497 MA 

Bentelo19.30:  inloop met koffie en thee en om 20.00:  start van de avond 

De volgende thema’s komen aan de orde: 

       Eenzaamheid: door Evelien Mazeland, medewerker van Welzijn Hof van Twente 

Zorg en mantelzorg door Chantal Smit van Steunpunt Mantelzorg.  
Armoede en schulden door Hans Tadema van de Gemeente Hof van Twente  

 
We horen concrete verhalen over wat er leeft er onder mensen en wat we kunnen 
doen om degenen die aandacht nodig hebben te steunen. Hierover gaan we met 

elkaar in gesprek en we zoeken  naar mogelijkheden hoe elkaar te kunnen helpen. 
U bent van harte welkom!. 
Parochieel Diaconaal Beraad Heilige Geest Parochie 
 
 

 

 
UITNODIGING ONTMOETINGSDAG 

 
Even als andere jaren organiseren de Zonnebloemafdelingen van Beckum, 
Bentelo en Hengevelde de jaarlijkse ontmoetingsdag. Dit jaar voor de 50e 

keer, dus met een extra feestelijk tintje!De dag wordt op dinsdag 12 mei 
a.s. in Bentelo gehouden bij Café Restaurant Spoolder. De kosten bedragen, 
evenals vorig jaar, €  30,-- per persoon. We maken er een gezellige dag van, 

waar naast verdieping, ook goed voor ontspanning en de inwendige mens zal 
worden gezorgd. 
Opgave zo spoedig mogelijk bij: 
Mariet EijsinkKolleweg 27482 RP Haaksbergen 
Tel. 074-3676498, e-mail: j.eijsink@planet.nl 
 

 

MET TVO BECKUM MASSAAL NAAR FC TWENTE – AZ 
Op zondag 26 April a.s. gaan we met de hele voetbaljeugdafdeling van TVO  (spelers 
+ leiders/trainers) naar de wedstrijd FC Twente – AZ  om 16.45 uur. Er is een 
speciaal vak voor ons gereserveerd.Alle teams krijgen of hebben een opgave- lijst 

waarin degene die mee wil zich op kan geven. (bij je leider) Kosten zijn: Volwassen € 
10, jeugdleden € 5.  Dit is exclusief vervoer. Vertrektijd in overleg 
TVO voetbaljeugdbestuur 
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Sonja, Irma, Ria en Ine van de kerstmarktgroep en Benny namens de locatieraad van 

de parochie bij het donatiebordje voor het pleintje dat is gerealiseerd in 
samenwerking met Kerk, TVO en vele vrijwilligers uit Beckum e.o. 

 
 

Misvieringen Parochie Beckum mrt-apr-mei 2015 
MAART 
Zat. 28 mrt.  18.30 uur PALMZONDAG; EUCH.VIERING 

     GEZINSVIERING 
     pastor Geurts/dames-en herenkoor 
Zo. 29 mrt.  10.00 uur PALMPASEN,WOORDCOM.VIERING 

     Werkgroep/dames-en herenkoor 
     Palmpasenoptocht 
Di. 31 mrt.  18.30 uur BOETEVIERING IN DELDEN 
 

APRIL 
Vr. 03 apr.  15.00 uur KRUISWEG 
     Werkgroep/dames-en herenkoor 

Za. 04 apr.  19.30 uur         PAASZATERDAG/EUCHAR.VIERING 
met St. Isidorushoeve Pastor 
Hoogland/Ogink/dames-herenkoor 

Zo. 05 apr.  09.30 uur PASEN; WOORD-EN COMM.VIERING 
     in St. Isidorushoeve, pastor Ogink 
Zo. 12 apr.  09.30 uur GEEN VIERING 

Zo. 19 apr.  11.00  uur 1eH. COMMUNIE/ EUCHAR.VIERING 
Pastor 
Hoogland/Oginkgelegenheidskoortje 

Zo. 26 apr.  09.30 uur ROEPINGENZONDAG 
     WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
MEI 

Za. 02 mei  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     pastor v.Breemen/dames-herenkoor 
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Zo. 10 mei  09.30 uur GEEN VIERING 
Wo. 13 mei  18.30 uur HEMELVAART/EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/dames- herenkoor 

Za. 16 mei  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Escher/dames-en herenkoor 
Zo. 24 mei  09.30 uur PAROCHIEVIERING DELDEN 

     pastoraal team 
Za. 30 mei  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     pastor Ogink/dames-en herenkoor 

     + kindernevendienst 

 
 

Datumbank 
 
27-28-29 mrt.  Toneelver. “Levenslust”; blijspel “Zo zijn we niet getrouwd” 
28 maart Oud IJzer 
28 maart TVO; Eieractie 
28 maart Kledinginzamelingsactie van Sam’s, 10-12 u.bij ’t Proggiehoes 

28 maart Gewoon Beckum Live 
29 maart TVO Tennis; Introductie toernooi 
31 maart Herhalingscursus Reanimatie&AED-bediening19u.Proggiehoes 

 1 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 7 april  Vrouw Actief Beckum; Vossejacht 
  8 april  Zonnebloem; 50 jaar Zonnebloem Beckum 

14 april  Ouderensoos 
15 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 april  Dorpsraad; Jaarvergadering 

18 april  Oud Papier 
19 april  1e H. Communie 
20t/m 25 april CollecteLongfonds 

22 april  Zonnebloem; TheatertoernooiReggehofGoor 
27 april   Koningsdag 
28 april  Herhalingscursus Reanimatie&AED-bediening19u.Proggiehoes 

29 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 mei  Vrouw Actief Beckum; High Tea  
10 mei  Jeugdraad Beckum; Zeepkistenrace 
13 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

16 mei  Oud Papier 
24 mei  Jeugdraad; Expeditie Noaberson 
22 t/m 25 mei   Pinksterfeesten 2015 

5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 
6 juni  TVO-BreukersBeachsoccer toernooi 
7 juni   Jeugdraad; Kennismaking tennis bij TVO Tennis te Beckum 

9 juni  Vrouw Actief Beckum; Grote Fietstocht 
29 juni  Beginnerscursus Reanimatie&AED-bedien. 19.00 u Oelerschool 
29 juli t/m 3 aug  Muiterweek 
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**************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

03 april t/m 06 april  Paasweekend 

27 april    Koningsdag 
04 mei t/m 15 mei  Meivakantie 
06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 

***************************************************************************************Wijziging
en 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 

 

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 

 
IN DE VOLGENDE BBB OA. AANDACHT VOOR; 

 hoe gaat TVO bij de diverse competities de eindfase in? 
 de Pinksterfeesten; een pas op de plaats of…? 
 Dorpsplan Beckum-Oele; oa. voortgang vd woningbouwplannen 
 de oude kleedkamers; wat gaat er ermee gebeuren?  

 
PALMPASEN. Op zondag 29 Maart om 10.00 u. is iedereen van harte welkom om 
samen met ons de jaarlijkse Palmpasen kinderviering met aansluitend de optocht met 
Paashaas en muziekfanfare te vieren. Dus haal je Palmpasentak van zolder en 

versieren maar! (Let op 10.00 u.in tegenstelling tot wat in de Geestig wordt vermeld.) 
Tot dan. 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:info@taiyin.nl

