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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/BBB tjes 

opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email; janottink@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 en 1e halfjaar 2016; 
28 okt–25 nov–23 dec–27 jan–24 feb-23 mrt–27 apr-25 mei–22 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……………………………………8 
 

Terwijl de herfst nadrukkelijk zijn intrede heeft gedaan en de bosrijke 
natuur verkleurt in goud-bruine, vallende bladeren werd deze oktober 
BBB vervaardigd. En de redactie ondervond, hoe kwetsbaar en 
afhankelijk een mens kan zijn als de digitale zegeningen van deze tijd 
plotsklaps haperen!  
Wat wil zeggen, dat een Internet-Outlookstoring veel improvisatie en 
kleine kopzorgen betekende… Maar geen nood; in dit nummer weer 
brede info over allerhande zaken rond Beckum. Met ook bekende 
personen als GertJan Verbeek en Bas Nijhuis aan het woord!  
LEES HET EN U BENT OP DE HOOGTE.  

 
LAATSTE WEEK NIEUWS 
 

 Een redelijk goede oogst afgelopen weekend bij TVO voetbal. 

  A1, koploper in de competitie, won bij Etten ook met 0-3  
overtuigend het bekerduel. D1 moest echter in het bekerduel tegen 

Fleringen met 4-5 de winst aan de gasten laten. TVO 45+ won 
netjes bij en van Tubantia met 4-10 en stoomt op naar de 3e plaats. 

Het 3e was niet opgewassen tegen Bon.Boys7, sportieve pot, 1-4 

verlies. De zaalteams van TVO draaien redelijk mee; het 1e kent in 
de hogere klasse pittige tegenstand en heeft 4 punten uit 5 partijen. 

Het 2e heeft met 7 uit 4 nog uitzicht op de 2e- 3e plaats als komende 
partijen worden gewonnen. 
 

     En TVO2, op bezoek bij Buurse2, liet zich eerst verrassen door 

counters en prima goals, alvorens een verraderlijke crossbal van 

Martijn via paal en keeper doel trof, 2-1 met rust. Na de thee zakte 

het  niveau, maar TVO had meer spelaandeel en vette kansen. Na een 
scherpe voorzet van Maik kon Stef van dichtbij wel de 2-2 

binnenschieten. Een bekerwedstrijd, dus penalty schieten. Dat deed 
TVO net iets beter; Martijn knalde de laatste, winnende treffer 

binnen… 
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Wat  U  leest  in  deze  oktober  BBB 2015 
 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 
 De OVBO presenteerde GertJan Verbeek 
 TVO handbal teambuilding en valse start 1e 
 De Jeugdraad met FIFA spel en afscheid Aaron 

 Tropical Beachparty Beckum smaakt naar meer 
 Vrouw Actief Beckum met seizoenstart en jubilea 
 Persbericht Unisson concert 
 Wist u datjes… sportflitsen 
 Luk akkefietjes dialect fantasieën 
 Sinterklaasoptocht, wie springt bij? 
 Jong TVO geeft visitekaartje af 
 Zo zien ik ‘t… column ‘ja toch, of nie dan’ 
 Twintig Voorzetten op Bas Nijhuis 
 Collecte voor het KWF, collectanten gevraagd  
 Zonnebloem zon in schoorsteen/najaarsmiddag 
 TVO sponsoravond met Joost Posthuma 
 Spektakel in het Ganzebos column Knitto 
 Het was weer raak nachtelijke onrust in binnenstad 
 Volle ziekenboegvader en 2 zoons 
 Gouden Heineken team jaren ’80 met 2e reünie 
 Jeugdraad laatste nieuws bandavond 
 Zijlijn column 

 Misvieringen parochie Beckum sept-okt. 2015 
 Kerstmarkt blikt alvast vooruit 
 Het groeit en bloeit natuurakker Stepelo 
 In memoriam Minie Koppelman 
 Datumbank dorpsagenda 
 Deze maand… in een volzin 
 Spreekuren gezondheidscentrum 
 Middenblad; Dorpsplan actueel 
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presenteerde 
GertJan Verbeek 
recht door zee en wellicht  
‘ooit trainer van FC Twente’ 
 

 

De bestuurders en leden van de Ondernemingsvereniging OVBO 
waren trots bijeen op de thema-avond bij het Wapen van Beckum 

waar niemand minder dan GertJan Verbeek gastspreker was. 
 

Deze voetbalproftrainer was net dat weekend ervoor ‘wereldnieuws’ 
geworden, toen hij voor de Duitse tv op een persconferentie fors uithaalde 

naar het journaille van het blad Bild. ‘Arsloch’ en ‘Scheisse’ waren de 

alleszeggende formuleringen voor die schrijvende pers. Niet sympathiek 
(zoals hijzelf later ook besefte en toegaf), maar wel duidelijk. 
 

Eerst even dit… 
Voor een volle Twickel zaal beet EgbertJan Pasman, werkgroeplid van het 

Dorpsplan Beckum-Oele, het spits af. Hij schetste het plan tot Herinrichting 
van de Entree Beckum in het kader van het lopende Dorpsplan. Voor een 

beter dorpsaanzicht worden aan de Noordzijde bij King’s Wok en aan de 
Zuidzijde ter hoogte van de Hagmolenbeek voorzieningen aangebracht in de 

vorm van kolommen en wegaanpassingen. Dit project zal in de loop van de 
komende maanden en medio 2016 (750 jaar Beckum) uitgevoerd worden. 

Voor specifieke werkzaamheden worden vrijwilligers gevraagd.  
 

Na dit betoog gaf OVBO voorzitter Rob ten Vregelaar het woord aan Ton 

Harleman, ex FC Twentespeler, die daar in de jaren ’80 nog samen speelde 
met Marcel Mentink. Ton leidde de speech van veelbesproken trainer GertJan 

Verbeek in en stelde tussendoor een aantal vragen.  
 

Een greep uit zijn bewogen carrière; 
Geboortig in Enschede, eerst spelend bij Zuid Eschmarke, later ook een 
verdienstelijk bokser geweest, CIOS opleiding afgerond, jaren profvoetbal 

gespeeld bij Heerenveen en toen het trainersvak ingerold bij deze club als 
assistent van Foppe de Haan. Zijn trainerscarriere werd vervolgd als 

hoofdtrainer bij Heerenveen, Heracles (2x), Feyenoord, AZ, FC Nürnberg en 

nu VFL Bochum. Verbeek werd door Johan Derksen gekwalificeerd als ’een’ 
vermakelijke hork’. En is in de goede zin des woord inderdaad een 
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hardwerkende, originele en eerlijke recht-door-zee trainer. Gewoon zeggen 

waar het op staat dus. 
Hot item is de huidige situatie bij FC Twente. Ja, inderdaad, GertJan Verbeek 

heeft ook gesproken met de Twente staf. Maar vanwege het feit dat Alfred 

Schreuder ook na het afgelopen rampseizoen op zijn positie bleef, was voor 
Verbeek aanleiding om niet toe te happen. ‘Ik had mijn woord al aan Bochum 

gegeven. Misschien komt FC Twente later nog eens op mijn pad, wie weet. 
Maar het moet wel passen, de tijd moet er rijp voor zijn’. 
 

De werkwijze van GertJan Verbeek 
‘Ik haalde in 1996 mijn hoogste diploma en vind zaken als conditie/kracht in 

combinatie met voeding belangrijke voorwaarden voor een goede 
profvoetballer. Met meetapparatuur kun je statistieken voor ieder individu 

opstellen en de belasting in de gaten houden. Ieder individu vraagt een 
andere benadering, ook mentaal.Is een kwestie van doseren. Om een relatie 

met spelers goed te houden is het vooral zaak om eerlijk te communiceren. 

Ook bij kritische punten eerlijk en vooral duidelijk zijn. Dat mag je best recht 
voor de raap noemen’. Mop tussendoor; ‘Bij Feyenoord kwam een speler 

vaak te laat op de training met de smoes; ik zat in de file’. Adviseerde ik 
hem, ‘ga je ’s morgens 20 minuten eerder van huis’. Antwoordde hij; ’sta ik 

nog langer in de file’… 
 

‘Huilebalken, verwent en veel geld’ 
Er werden door Harleman verder een aantal bekende personen in de 
voetbalwereld onder de loep genomen. Hoe ziet GertJan Verbeek het 

functioneren van deze voetbalbobo’s? 
Ex-bondscoach Guus Hiddink; ‘had zijn karwei af moeten maken, slechte 

communicatie van de bond. Er heerst een angstcultuur, denkt te defensief’’. 

Huidige bondscoach Danny Blind; ‘Te weinig ervaring, alleen als assistent, 
dwingt weinig respect af bij de groep’.  

Foppe de Haan; ’eerst als speler bij Heerenveen bij gewerkt, later daar als 
assistent-trainer mee samengewerkt en hem opgevolgd als hoofdtrainer. Was 

leerzame periode gedurende 10 jaar, Foppe was mensenkenner’. 

Frits Korbach; ‘dat was een uniek persoon en voor niemand bang. Een 
genieter die met zijn vreemde humor een goede sfeer kon creëren, maar niet 

zo geschikt voor de jeugd, geen bouwer’. 
Jan Smit; Gouden man voor Heracles Almelo met veel mensenkennis. hij 

wordt door iedereen geaccepteerd; van hoog tot laag. In mijn tijd bemoeide 

hij zich tot in de details met allerlei futiliteiten en was - vaak noodgedwongen 
weliswaar - te solistisch. Groot compliment voor de huidige Heracles staf; 

vergroot stadion gerealiseerd en waarachtig 2e plaats in Eredivisie (situatie 
eind september!). 
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Ton Gerbrands; ‘is als directeur van PSV de beste bestuurder in het betaald 

voetbal. Ik heb hem ook bij AZ meegemaakt en hij is een taktisch wijs man. 
Hij kan het allemaal rustig beargumenteren en raakt niet in de war in deze 

hectische voetbalwereld’. 

Feijenoord; ‘Slechte ervaring mee gehad. De ‘gearriveerde’ spelers waren 
veelal huilebalken, te verwend en geen bezieling. Ik had het management 

nog gewaarschuwd, maar ze hadden de moed niet om achter me te staan en 
verscholen zich achter de invloedrijke spelers. Vandaar mijn ontslag daar’.  

Slotuitspraken van GertJan Verbeek 
- ‘Bij Bochum heerst een fijne mentaliteit. Goede instelling en 

discipline bij de spelers. Toch anders als gemiddeld in Nederland met 

wel meer creativiteit, maar ook vaak een ‘ja maar’ weerwoord. 
Alhoewel de huidige lichting in Duitsland inmiddels ook veel creatieve 

topspelers bevat’. (Nederland moet inmiddels zeer nederig zijn (red.) 

- Verder; ‘Veel geld leidt tot gemakzucht, minder teamgeest en 
luiheid’. 

BBB redactie 
 
Veel ondernemers vd 

OVBO luisterden naar 
het relaas van 

GertJan Verbeek met 
naast zich Ton 

Harleman 
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Het teambuildingsweekend van TVO Handbal 
vond het eerste weekend van september plaats 
Op de zaterdag zijn er veel bootcamp achtige oefeningen op het schoolplein 
gedaan. De dames hadden zelf aller tapashapjes gemaakt. Er stonden ook nog wat 
wedstrijden op het programma. 'S avonds hebben de dames zich vermaakt (inclusief 
trainer) op de Beachparty bij de familie Asbroek, waarna de dames zich vervolgens in 
een slaapzak konden hijsen en op een matje in het Geertman hebben geslapen!! 
Op zondag hebben de dames allerlei opdrachten in groepjes gedaan. Deze 
opdrachten waren met name gericht op een ware '' teambuildingsmind!'' Als afsluiting 
hebben de dames bij Café Halfweg (kledingsponsor van dames 2) een hapje gegeten. 
Al met al een heel geslaagd weekend. 

                                      Mede dankzij de organisatoren: Milou, Moniek en Marloes. 

 

Teambuilding handbal TVO, prachtige, gewaagde en ludieke onderdelen 
(foto TVO facebook) 

 

Valse start TVO 1 handbal 
De eerste rapportage van de handbaldames liet niets te wensen 
over. Maar niets is mooier dan overtuigend revanche nemen! 
 
“Zaterdag 3 oktober stond de eerste wedstrijd van het seizoen op het 
programma. Dit seizoen spelen we in de Hoofdklasse B, een geheel nieuwe 

competitie voor ons. Onze tegenstanders waren de dames van Wijhe. In de 
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beginfase waren we niet bij de les, binnen korte tijd stonden we 6-0 achter. 

Pas na 20 min. wisten we het doel te vinden. Langzaamaan kwamen we wat 
beter in de wedstrijd. Toch werden er nog steeds veel kansen gemist. De 

ruststand was 16-10. We vonden dat we de lijn van eind eerste helft door 

moesten trekken. Helaas was de tweede helft er een om heel snel te 
vergeten. De eindstand was uiteindelijk 38-16. 

Snel op naar de volgende wedstrijd”. Maar dat werd ook een nipte nederlaag 
tegen het onbekende Groessen. ’En nu wij weer!’ 

 
 

Persbericht 

31 oktober najaarsconcert MV Unisson 

Hierbij nodigen wij u uit voor ons najaarsconcert. Tijdens dit concert staan we stil bij 
ons 120-jarige bestaan met een passend programma. Een bijzonder concert in de 

kantine van ons nieuwe onderkomen De Zweede. Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis en voor wat lekkers bij de koffie wordt gezorgd. 

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten! 
Muziekvereniging Unisson 

 
 

De Jeugdraad Beckum  

organiseerde een boeiend FIFA spel… 

 
Emoties,  spanning, vreugde en teleurstelling bij de jeugd (eigen foto’s) 
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…en nam afscheid van Aaron Leferink 

 
voor vele jaren Jeugdwerk in Beckum een zeer passende attentie! 
 

 

Club Halfway, gezellige drukte! 
Bart Spanjer en Nick Laarhuis bedachten het alternatief. Waarom niet eens 

proberen om vrijdagsavonds café Halfweg ‘om te dopen’ tot club Highway 
om vooral de jeugdige bezoekers vd plaatselijke keten aan te moedigen voor 

een bezoekje? Samen is het toch gezelliger, muziek van alle genres (‘niet 
alleen house of boem, boem’), een dansje hier en daar. De formule sloeg 

aan, ruim 70 jongeren bezochten club Highway op 25 september. 
Dat smaakt naar meer… Hou dus Facebook en de uitgaansagenda van 
Beckum.nl in de gaten!!! 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 8, 2015 
pagina 10 

Tropical Beach Party BeckumBAYWATCH 2015  
"De avond is perfect verlopen, de bezoekers hebben een fantastische avond 
gehad en wij zijn dan ook erg tevreden met deze eerste editie van 
Baywatch" aldus de organisatie. Zowel de organisatie als de bezoekers 
waren zeer enthousiast, dit heeft ertoe geleid dat het feest naar alle 
waarschijnlijkheid een vervolg zal krijgen in 2016. Hoe dit zal worden 
ingevuld zal in de loop van 2016 worden onthuld.  

“Om iedereen te bedanken voor mede mogelijk maken van deze avond heeft 
de organisatie besloten een donatie te doen aan het  750-jarig bestaan van 
Beckum aankomend jaar.” 
Tropical Beach Beckum 
Het idee om een Tropical Beach Party te organiseren in Beckum stond al 

langer. Echter, dit idee kwam weer tot leven tijdens Beckum Live afgelopen 
jaar. Een feest waarbij sfeer, muziek en gezelligheid centraal staan voor 

Beckum en omstreken, dit was het doel.  In aanloop naar het evenement had 

de organisatie zich niet kunnen voorstellen dat het zo’n geslaagd evenement 
zou gaan worden, waarbij de locatie zich ook nog eens perfect leende voor 

het thema “Tropical Beach”.  Na een aantal maanden van voorbereiding was 
Baywatch 2015 een feit.  De zaterdag voorafgaand aan het evenement werd 

er een waar festivalterrein gecreëerd aan de Wolfkaterweg. De eerste editie 

Baywatch “Tropical Beach Beckum” gaat de boeken in als geslaagd. Dit werd 
nogmaals bevestigd door het enthousiasme van de bezoekers, wat voor de 

organisatie natuurlijk super was om te horen. 
Zonder alle Beckumers was dit natuurlijk niet gelukt, vandaar dat er in het 

kader van het 750-jarig bestaan van Beckum een bedrag van €500,- euro is 
gedoneerd.  

 
Namens de organisatie van Baywatch willen we iedereen bedanken voor het 
laten slagen van deze editie van Tropical Beach Beckum 2015.  

Op naar 2016 en een nieuwe editie van Baywatch! 
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Op 30 september jl. startte het seizoen 2015-2016 

van Vrouw Actief Beckum. 
 

Truus ter Avest en Magda Pot spraken mooie woorden en 
in combinatie met een 2-tal liedjes zijn we het seizoen 

begonnen met een waardig ‘overwegingsmoment’.  
De eerste avond van het seizoen: we gaan verder met de 

jaarvergadering. Het bestuur kon een positief verhaal 

melden. Het afgelopen jaar hebben we 24 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Financieel gezien zijn we gezond. Ook Vrouw Actief zal 

in 2016 aandacht besteden aan 750 jaar Beckum. Het bestuur zal samen met 
een aantal leden een werkgroep samenstellen. De werkgroep zal de 

decemberavond in 2016 geheel in het teken van 750 jaar Beckum stellen en 

voor de leden een leuke avond organiseren. De buurt Hoonhook was aan de 
beurt om die avond te organiseren, dit schuift nu een jaar door naar 2017.  

Bestuurslid Ans Mulder was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen 
tegenkandidaten en Ans is door de vergadering opnieuw benoemd voor een 

periode van 3 jaar.  
Ook dit jaar hadden we jubilarissen: mw. F. Breteler-Borre en mw. A. 

Timmerhuis-Westerhof, beiden 50 jaar lid en mw. J. Kuipers-Vosmeijer en 

mw. M. Michorius-Extercate, beiden 25 jaar lid.  

 
De dames ontvingen mooie woorden van de voorzitter, natuurlijk bloemen en 

een passend geschenk. Verder hebben we samen de site van Vrouw Actief 
bekeken. Deze is online, www.vrouwactiefbeckum.nl er moet nog wel het 

e.e.a. worden toegevoegd maar het begin is er! 

http://www.vrouwactiefbeckum.nl/
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Na afloop van de 
jaarvergadering stond 

de avond in het teken 

van bingo. Er was 
gezorgd voor leuke 

prijzen zowel voor de 
letter als de volle 

kaart. Maar het 

hoogte puntje was 
toch zeker de 

hoofdprijs die naar 
Stepelo ging. Fam. Rouwenhorst, eet smakelijk! Natuurlijk ontbrak een hapje 

en een drankje niet. Al met al was het een gezellige avond in ’t Proggiehoes. 
 

Op 3 november a.s. staat onze creatieve avond op het programma. We gaan 

knutselen met (oud) serviesgoed. Je moet zelf je serviesgoed meebrengen. 
De eigen bijdrage is € 10,-.  

Nog niet opgegeven? Graag vóór 28 oktober a.s.: bellen met 074-3676445 of 
mailen naar vrouwactiefbeckum@hotmail.com, aanmelden via de site kan 

natuurlijk ook. 
Heb jij de decemberavond al in je agenda of op de kalender genoteerd?  

Vrijdag 11 december 19.30 uur in ’t Proggiehoes. We begrijpen dat de dames 

van de Wildbaan al druk bezig zijn met de voorbereiding, we wensen ze veel 
succes! 

                                                                                         Het bestuur 

 

Hallo Jongens en meisjes, 

Zondag 22 november is het 
zover, Sint Nicolaas komt 
weer in Beckum.14.30 uur 
begint hij aan een rondrit 
door Beckum en zal hij om 
15.00 worden verwacht in 
het Proggiehoes. 
 
Allemaal tot ziens! 
Groeten Sint en Piet 
 
 
 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Sinterklaas optocht moet doorgaan… 
Dat zal toch iedereen in Beckum wel vinden. Dat kleine grut vol verwachting, 
enthousiast, zingend en reikhalzend verlangen ‘naar wat lekkers’ in optocht 
door ons dorp. Dat moet zo blijven! De huidige moeders en betrokkenen bij 
de organisatie regelen die optocht al vele jaren. Maar zouden graag zien, dat 
een nieuwe lichting jonge moeders (en vaders?!?) vanschoolgaande kinderen 
die optocht gaat regelen. Pak die handschoen op, moeders. Kleine moeite, 
groot plezier voor de jonge kinderen!!!! 
Info; Esther Vossebeld tel. 06-22289803 

 
 

Wist u datjes… 
 Het loopt voorlopig crescendo met TVOa1. Oldenzaal werd thuis na 

een goede pot voetbal met 2-8 verslagen. B1 werd teruggewezen 

door Bentelo; 5-0 verlies. C1 daarentegen bleef ongeslagen na dikke 
winst op Suryoyre Mediterraneo; 2-9. TVO4 haalde weer stevig uit en 

het moedige doch tandenloze Bentelo5 werd met 8-1 huiswaarts 
gestuurd. Het 3e moest buigen voor Hector3 met een 3-1 score en 

het 5e (7tal) moest het onderspit delven tegen het bezoekende en 

ongenaakbare Vosta; 5-9. TVO2,  op bezoek bij WVV3, werd de 1e 
helft met de neus op de feiten gedrukt, 3-0 achterstand! Na de thee 

beter wakker, maar meer dan een eretreffer zat er niet, 3-1 verlies. 
 TVO1 daarentegen had van en bij Bredevoort niets te vrezen, wat 

heet; prima combinatiespel, 0-6 bij rust met enkele fraaie treffers. 

Maar toen was de koek op tot teleurstelling van betrokkenen… 

 Een heuse topper; TVOc1-BSC/Unissonc1 was het affiche. Inderdaad 

twee voetballende ploegen, Stef maakte 1-0, Marc vervolgens 2-0, 
maar de gasten counterden naar een 2-1 ruststand. Halverwege de 

2e helft ontsnapte Loes over links en Rowin tikte de pasklare voorzet 
binnen 3-1. Even nog spannend na de 3-2, maar een Boekelose 

verdediger lepelde pardoes de bal in eigen doel, prima 4-2 winst voor 
TVOc1 en nu alleen koploper!... TVOa1 daarentegen beet in het stof 

tegen ATCa3. Na een 2-0 stand verkeek een tam TVO zich na rust op 

de veerkracht vd bezoekers. Prutsen achterin betekende zomaar de 2 
doelpunten en waar TVO dikke winstkansen miste, sloeg ATC wel 

toe, 2-3 onnodig verlies derhalve.. 
 TVOb1 deed het bij Rigtersbleek prima en won met 0-4, Het TVOd 

elftal scoorde bij Wilh.school een korfbalzege; 6-12. TVO4 snoepte 

bij Witkampers een 1-2 zege weg, het 3e boog deemoedig voor 

Rekken3 met 1-4 en TVO2 kwam met de schrik vrij thuis tegen 
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HSC4. Na een stroef begin bleven de gasten lang in de wedstrijd en 

TVO mocht zich met de krappe 4-3 winst gelukkig prijzen… 
De hoofdmacht van TVO vestigde een absoluut record. Tegen het 

armoedige Lochuizen werd na een 6-0 ruststand met 16-0 

gewonnen! Wel leuk maar ja… Barilett O, Aaron vL, en Luuk H., Jorn 
vL scoorden 3x en Jorn G en Roy L 2x… 

 TVOd1 bond ook HSC aan de zegekar, 1-3 terwijl C1 koploper blijf na 

1-3 winst op Hoeve V. TVOB1 mazzelde tegen een sterkerAchilles 
met een 1-1 ruststand. Na de thee zowaar een kort ‘offensiefje’van 

TVO, maar de gasten liepen vervolgens soepel uit naar een 1-6 zege. 

A1 haalde flink uit bij Eilermark met maar liefst 2-7… 
TVO4 ging voort met de zegereeks tegen Hoeve V4. André K. brak 

de ban, scoorde 2x en het 4e voetbalde vervolgens gemakkelijker. 
Stefan W. 2x en Marc O. tilden de stand naar 5-0, waarna de gasten 

de eere redden; 5-1 dus. Het 7tal won nipt met 3-2 na een 3-0 
ruststand van het sterke Vosta. TVO1 had bij GSV 20 minuten nodig 

om op 0-4 te komen. Jorn, Aaron, Luuk en Barilett scoorden. Na de 

eretreffer van de moedige GSV ploeg konden Roy en Bas de 
eindstand naar 1-6 tillen… De TVO handbaldames verloren ook van 

Groessen, maar boden redelijk tegenstand. Na de 9-12 ruststand 
werd nipt de 21-24 eindstand op het sccorebord gezet… 

 TVO c1 blijft winnen en blijft na 1-0 winst op Achillesc2 koploper, b1 

legde het af tegen Unisson met 6-3 en a1 boekte een monsterscore 

van 15-0 tegen het moedige Quick20. TVO4 plukte de winst weg bij 
Lochem4 met 1-4 en leidt de ranglijst stevig, het 3e remiseerde bij 

Enter en TVO2 ontving Rood Zwart, acteerde pover en leed via de 0-
1 een 1-2 nederlaag. TVO1 had nu de handen vol aan Erix en kon na 

rust de voorsprong van 0-2 niet vasthouden. Na de gelijkmaker van 
Erix werd bij TVO voorin de nodige scherpte gemist om vette kansen 

op de winsttreffer te benutten, dus 2-2 eindstand…  

 TVO handbaldames1 leden ook in de 3e partij verlies. Maar het sterke 

Pacelli werd prima weerstand geboden. Na de 13-8 ruststand kwam 
TVO terug tot 16-16, maar 3 strafworpen op rij nekten TVO; 23-20… 

 
 

DE BIEB IN BECKUM 
De oproep van de Bieb in de BBB van Juni heeft maar een paar reacties 

opgeleverd. Daarin werd gevraagd om vakantie plezier met ons te delen.  
Dat had gekund met bijv. een mooie fotocollage, een tekening of een bijzonder 
souvenir. Toch hebben een paar kinderen de moeite genomen om een kijkdoos te 
maken. Het was voor ons dus niet moeilijk om een winnaar aan te wijzen.  
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Uit groep 2 was dat Merle Meijer en uit groep 8 Marijke Breteler. Beiden 

kregen een fraai boek dat aansloot op het thema van de kinderboekenweek. 
Dat was dit jaar “Raar maar waar”. Volgend jaar dagen we gewoon iedereen 

weer uit om iets bijzonders te laten zien. 

Op school zijn weer voorleeswedstrijden gehouden. De winnaar of winnares 
uit diverse groepen zat donderdagmiddag 15 oktober in een mooi versierde 

stoel op het podium in de hal van school. Ze lazen voor uit boeken van o.a. 
Stilton, Roald Dahl, Dick Laan en A.M.G. Schmidt. 

Lot uit groep 8, Juf Josephine en ik zaten in de jury. Best moeilijk om in korte 
tijd een oordeel te geven. Lot wist goed hoe het voelde om in zo’n stoel te 

zitten. Ze won vorig jaar en heeft ook in Hengelo in de Bieb met de wedstrijd 

meegedaan. 
 

Viktor Koppelman werd de winnaar. Hij las voor uit Pinkeltje in de Efteling 
van Dick Laan. Hij had er duidelijk plezier in. Bij de prijsuitreiking gaf hij aan 

dat hij ook wel verder wilde naar Hengelo en misschien nog naar…..? Alle 5 
deelnemers kregen een mooi boek mee naar huis. 

Op de site van de Bibliotheek Hengelo staan veel tips.  “Nederland leest” is 

weer van 1 nov – 30 nov. Dan ligt er een bijzondere verhalenbundel klaar, 
samengesteld door de grootmeester van de korte verhalen, A.L. Snijders. 

Iedere provincie heeft een eigen bundel 
Op 7 november is er weer boekverkoop van afgeschreven boeken, 

tijdschriften en dvd’s. In de bieb in de stad. 

Er is nu ook de mogelijkheid om een maandabonnement te nemen. Kost 
maar € 4,-. Een aardige manier om kennis te maken met de Bieb. Meer 

informatie op de site. 
Tot ziens in de Bieb. Marijke 
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Jong TVO gaf visitekaartje af 
Een interessante pot voetbal, dat was het. Het ‘Jong Oranje’ van 

TVO tegen de Duitse tegenstander AdlerWeseke. Een lichtwedstrijd 
op veld 2 onder prima leiding van Gerard Lelifeld (wie kent hem 

niet…). 

De TVO formatie met spelers tot 21 jaar; talentvolle senioren uit 1 en 2, 
aangevuld met A junioren. De primeur smaakte naar meer, er werd goed 

geacteerd door de jonge TVO ploeg dat oogde als een ingespeeld team. 
Tegen de fysiek sterke Duitsers was het tempo bij vlagen hoog. De 1e helft 

hadden de gasten iets meer spelaandeel zonder nu veel gevaar te stichten, 
TVO gaf weinig weg. Uit een strafschop schoot Roy Leferink 1-0 binnen, de 

gasten maakten met een fraai afstandsschot uit een vrije schop gelijk. Jasper 

Breukers kreeg voordeel na een overtreding op Roy Leferink en maakte vrij 
voor de keeper geen fout, 2-1. Na de thee bleef TVO goed overeind en ze 

zagen de Duitsers steeds meer opportunistisch spelen met de lange bal. 
Hoogtepunt was de treffer van Roy Leferink; een omhaal na een prima TVO 

aanval over meerdere schijven. Via Aaron werd de bal door 

CyrielTemminkvoor de voeten gekopt van Roy, die secuur uithaalde, 3-1. 
Toen de opkomende Jorn Groothuis vanaf 20 meter 4-1 binnen knalde was 

het pleit beslecht. Uit een rake kopbal werd de eindstand op 4-2 bepaald. 
Een prima prestatie van de jonge TVO formatie, die zich goed staande hield 

tegen de fysiek sterke opponent. Dat ziet er goed uit voor de toekomst! 
Een week later ontving een iets gewijzigd TVO jong Bentelo. Het werd een 

duel van lang aftasten, de partij kwam niet goed los. De Benteloërs deden 

zeker niet onder voor TVO. Na de 0-0 ruststand toonden de gasten meer 
body en troefden de Beckumers 2x af, 0-2. Maar TVO herpakte zich en werd 

uit snelle tegenstoten gevaarlijker. Bas ten Dam knalde met een 
afstandsschot 1-2 binnen en Roy Leferink bewees zijn klasse, door zich op de 

rand zestien vrij te kappen en diagonaal de bal in de lange hoek te schieten, 

2-2. Weer een nuttige pot. 
Uw waarnemer 
 

ZO ZIEN IK ’T… 
 

Schwarzenecker, Hroebesch, Schweinsteiger, Mertezacker, Schaum-
buchschweintje en Lickmichamass. Daar ken je mee aankome in de Duitse 
name-bijbel. Maar wat dachu van Kastenschrankenthal of Fröbelmaus-
mann. Om maar nie te spreke van Von LippeBiesterfeld, waarvan wijlen 
prins Bernhard een nazaat was. 
 

Die schote me zo te binne, toen ik effe wat Hollandse name de revue 
liepassere. Amehoela,  daar zitte ook vreemde vogels tusse. en vooral die 

vreemde dubbele name met e tussevoegsel om de twijfel te doen toeneme. 
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Wat die voorouders vroege bezielt moge hebbe is mijn een raadsel. 

Twijfelaars ten voete uit, ja toch of nie dan? 
Kom ik daaro de naam Grote Kleine Bevelsborg tege of Wakkerboom o/g 

(ook genoemd) Slaapeik. Vervolleges passeert Pierefluitermans de revue. 

Kijk, dat is alom een grote twijfelzooi gewees vroege. Die Bevelborg, was die 
nu groot of klein. Dus de nazate kwame er nie uit en lieten mooi Grote Kleine 

voor Bevelsborg staan. Lekker gemakkelijk, hoefden zij niet te beslisse. 
Zelfde natuurlijk voor die Wakkerboom, zat dus in die begintijd mooi te 

snurke onder de eik. dus die twijfelaars liete iedereen maar rade en liete 

veiligheidshalve o/g er tusse staan; ook genoemd, wat e zole… En dan 
Vennegoor of Hesselink, ’t volgende voorbeeld van die Hollandse twijfelaars. 

‘Mijn naam is Vennegoor of is tie Hesselink’? Zeg ’t maar.. dat ene Jantje 
Vennegoor of Hesselink enkele jare geleje (erges tusse 1995-2002 dach ik ?) 

vooral met de kop heel wat doelpunte scoorde voor us FC Twente is daarom  
mooi meegenome. Ja toch of nie dan?  
 

Je ken er eendeloos bome over opzette, maar ja; hoge boome vange veel 
wind en de nosterige dwarsligger-noaber HekselmesienHarry zou daarentege 

zegge; hooge beume valt ha’d nor daalten. Dat terzijde want ook zekers is, 
dat d’r lui zulle zijn die de oorzaak van die naamsverbastering kenne. 

Vanwege familieomstandighede/bij in- getrouwd/naam partner 
blijvevoere/naam vasgelegd in erfernis. Allemaal theorieën die in de vorige 

eeuw - of daarvoor - hout gesneeje kenne hebbe.  

Vooreers besef ik met deze krabbels wel e onwijs serieus onderwerp 
aangesneeje te hebbe. Terwijl de volgevrete eike (Gerardus Majella) 

processierupse allang verdwene zijn en ook de mooie paddestoele in de 
natuur zo medio oktober hun fraaie kleure hebbe verlore, ja toch of nie dan? 
 

                       Flip Sijsjeslijmer Wollufkaterweg 2 hoog, Beckum-West 
 
 
 

ZONNEBLOEM BECKUM 
 

Actie zon in de schoorsteen 

Het is nog wel wat vroeg, maar we zijn al weer bezig met 
de actie zon in de schoorsteen Ik ben op zoek naar nieuwe 

geefsters en  gevers voor deze actie. Er zijn al 

verschillende mensen die jaarlijks al een pakje maken, 
waar we erg blij mee zijn, maar ik zou er graag wat 

mensen bij hebben die een pakje willen maken. Dan kunnen  we ruilen om 
het andere jaar, er zijn geefsters bij die denk ik al wel 20 jaar een pakje 

hebben gemaakt, om daar af en toe mee te ruilen zou heel erg fijn zijn.  
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Nieuwe mensen nieuwe ideeën het hoeft echt geen duur pakje te zijn, het is 

altijd prettiger om wat weg te geven dan te ontvangen. Mensen die al een 
surprise maken hoeven zich niet op te geven, neem contact met mij op om u 

op te geven, ik kan u uitleggen hoe alles in elkaar zit. U mag mij bellen ,maar 

ook mailen; telf,0743676442   of  annyottink@planet .nl 
Alvast bedankt voor de medewerking. 

Groeten Anny Ottink 
 

Hierbij nodigen wij onze zonnebloem gasten uit. Woensdag 4 november is er 
een  najaarsmiddag van de Zonnebloem.  

Deze middag wordt gehouden in het Proggiehoes, aanvang 14.30 uur  einde 

17.00 uur. Opgeven is niet nodig. 
Zonnebloem  afd. Beckum 
 
 
 

Twintig Voorzetten op…. Bas Nijhuis 
 

Ik had hem al een tijdje in het vizier. Want in deze rubriek komen 

regelmatig mensen van diverse pluimage aan het woord. Uit 
Beckum, uit de regIo, bekend en minder bekend. Die hun 

(levens)verhaal willen vertellen. En dat in het specifieke concept 
van Twintig Voorzetten; gewoontjes, bondig, soms prikkelend, 

maar bij voorkeur met een positieve inslag.  
  

Deze gast van ‘Twintig Voorzetten’ ontmoette ik enkele jaren geleden al bij 

de afscheidsreceptie van zijn oom Bennie Nijhuis van AkzoNobel (Bennie is 
sinds tientallen jaren amateurfluitist bij de KNVB en kent TVO ‘en zijn 

pappenheimers’ goed!!) en bij de bakkerszaak die hij sinds twee jaar (klopt 
dit?) runt in Haaksbergen.  

‘Bi’jOons’ een treffende naam voor deze opvallende zaak die in de reclames 

de kleuren donkerbruin-zwart/geel voert en telkens weer met originele, frisse 
leuzen brood en banket aanprijst. Maar dat zijn bijzaken. De man in kwestie 

is vooral bekend als scheidsrechter betaald voetbal. Wat heet; hij is sinds 
zo’n acht tot tien jaar met zijn rijzige postuur, resolute optreden en zwarte 

haardos (thans een korter geknipte coiffure!) een topper in Nederland 
geworden. En internationaal staat hij ook hoog genoteerd. Na Bjorn Kuipers 

is hij wel de tweede man in dat selecte gezelschap.  
 

Bij RTV Oost was hij een tijdlang vaste wekelijkse gast bij EDNED, maar dat 

programma was gedoemd te verdwijnen. Andere opzet en inzichten, vlotter 
etc. Afijn, u kent die drogredenen wel. Ik sprak hem deze zomer aan in 

Haaksbergen. Ik stond met twee tassen vol boodschappen lijdzaam te 

mailto:annyottink@planet
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wachten, liep hij de Spoorstraat over naar zijn Bi’jOons bakkerswinkel. Hij 

glimlachte groetend naar me en ik voegde hem toe; ‘Tja, vaders moeten 
maar weer de tassen dragen’. Hij knikte begripvol. We kuierden kort over zijn 

oom Bennie en over de degradatie van TVO (ja, hij wist er ook van…).  

Of hij wilde meewerken aan de BBB rubriek Twintig Voorzetten? Geen enkel 
probleem, hij was open en benaderbaar. De gewone man dus, die in 

kolkende stadions en voor een miljoenen publiek voetbalwedstrijden moet 
leiden. En in die ambiance van een vol stadion met 22 topvoetballers met al 

hun vedetteneigingen en eigenaardigheden de partij tot een goed einde 

moet fluiten. Dat deed hij pas nog soeverein in Oldenzaal bij de oefenpot 
tussen Quick’20 – Southampton (0-10!), waar hij zich en passant onderhield 

met Graziano Pelle over diens meest gekopieerde kapsel van de laatste 2 
jaar… 

Saillant detail waren 
de persbericht later 

in juli dat deze 

arbiter gepromo-
veerd is tot de 

wereldtop.Hij kwam 
in die weken in 

diverse radio- en tv 

programma’s aan 
het woord en was 

referee bij de 
wedstrijd om de 

Johan Cruijff schaal. 
Naast Bjorn Kuipers 

mag hij nu UEFA en FIFA ‘elite’ wedstrijden fluiten, tot de finales aan toe. 

Bas, nog proficiat daarmee! En kijk, zo’n wereldtopper wil je dan graag 
presenteren in deze bescheiden rubriek van BBB Dat geeft dit komende 

gesprek ook een extra lading! Tot zover ‘het bewieroken’ van onze gast in 

deze Twintig Voorzetten. Het woord is aan Bas Nijhuis… 

  

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:   
38 / vrijgezel / scheidsrechter en eigenaar Bakkerij / paardrijden. 
 

De sportcarrière, Het hoogtepunt tot nu toe:  
Dat zijn er meerdere maar als je je voorstelt dat je op de middenstip staat op 

een vol Wembley, waar 90.000 mensen het Engelse volkslied zingen voor het 
Engelse elftal en jij staat daar als scheidsrechter is dat een van de geweldig 

momenten. 
 

 

javascript:fotovenster('http://www.telegraaf.nl/telesport/article23684402.ece/BINARY/q/nijhuis.JPG','Scheidsrechter Bas Nijhuis','ANP');
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Van voetballer tot scheidsrechter; was er een bijzondere aanleiding? 
Mijn vader was scheidsrechter en het trok me altijd om een wedstrijd te 
leiden. Ook omdat ik ook iemand was die wel vaak commentaar had op de 

scheidsrechter. Maar heb zelf gevoetbald bij de Tubanters ,Rood Zwart en 

Vogido. 
  

Bij het opklimmen naar de top in de scheidsrechterwereld kom je ‘secuur 
houden aan de regels’ en jaloezie tegen: 
Met jaloezie bereik je niets. Tevens als je collega een fout maakt dan krijg ik 

echt geen betere wedstrijden door. Dat kun je alleen krijgen door zelf goed 
te presteren. Dus jaloezie heb ik nooit gehad. 
 

Het vak scheidsrechter is absoluut moeilijker geworden door de grote media-
aandacht en mindere acceptatie van de spelers:  
Het is mooi om te lezen dat ex collega's hun menig geven op tv en kranten, 

over fouten die wij maken tegenwoordig. Het grote verschil is dat vroeger er 

niet bij elke wedstrijd een camera stond of dat er 1 a 2 stonden. Ook toen 
weren er fouten gemaakt alleen tegenwoordig met 20 camera's bij grote 

wedstrijden rond het veld wordt alles gezien en is er dus ook veel meer in 
beeld. Maar daar moet je niet voor weglopen, dat is nu eenmaal een 

gegeven en van een camera win je het nooit. 
 

Het niveau vd. scheidsrechters in Nederland is goed, maar wat moet de 
sterkste eigenschap zijn van een arbiter?  
Een wedstrijd leiden is een onderdeel maar tegenwoordig ben je een 

manager binnen en buiten het veld. Je moet je altijd bewust van zijn dat je 
overal als scheidsrechter wordt gezien, binnen als buiten het veld. Maar 

sterkste eigenschap moet zijn; jezelf zijn en blijven. Spelers prikken er zo 
doorheen als je een act opvoert of iemand kopieert. 
 

Droom je nog van een wedstrijd fluiten op een EK of WK eindtoernooi dan 
wel Champions league- of Europacup finale? 

Ook dit seizoen fluit ik weer in de Champions League, vorig jaar al de 
kwartfinale Europa L gehad. Iedere scheidsrechter droomt daarvan maar ik 

kijk gewoon stap voor stap en ben daar niet mee bezig. Je kan beter nu 
presteren en wedstrijden verdienen dan komt de rest vanzelf wel. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten,  
krant lezen, aankleden, koffie zetten, radio aan en… 

Toilet, dan ontbijt met heerlijke broodjes (!) daarna trainen . Dan dieren 
voeren (heb nogal een uit de hand gelopen hobby en kan ondertussen wel 

een kinderboerderij beginnen), daarna langs de zaak om daar een en ander 
te doen en in de middag train ik elke dag op het paard. 
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Vind je het ook zo erg voor de onverantwoorde dromen van Joop 
Munsterman… maar FC Twente komt er weer bovenop, denk ik: 
het is makkelijk een iemand de schuld te geven van wat is gebeurd . Ik denk 

dat als je in een organisatie werkt zoals deze dat er niet een iemand beslist . 

Meer kan ik er niet over zeggen omdat ik daar te weinig vanaf weet en ook 
niet hoef te weten.... 

  
De bakkerswinkel Bi’jOons in Haaksbergen; hoe kwam die zo bij jou op het 
pad? 

Een bakker die er werkt vertelde dat zijn baas de zaak wou verkopen. Ik ben 
met hem gaan praten en heb de zaak overgenomen omdat ik dacht dat er 

zoveel mooie producten worden gemaakt. En allemaal ambachtelijk dat ik 
dacht; hier is vraag naar.En vind het nog steeds mooi om te zien dat alles 

zelf wordt gemaakt. Van beschuit tot roggebrood tot koeken en noem maar 
op. En ook een mooie uitlaatklep naast het voetbal, dus een prima combi. 

  

De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan…: 
Grootste bewondering voor mensen die hun droom naleven en iets doen 

waar ze gelukkig van worden. Het leven is maar kort dus ik denk altijd, ga 
voor dingen die je echt wilt doen. grootste hekel heb ik aan afgunst. Nooit 

gehad en volgens mij word je er alleen maar ongelukkig van als je de hele 

dag naar je buurman kijkt en vergelijkt. 
  
Na een training of sportprestatie is het tijd voor een lekker biertje: 
Wel apart dat doordat je altijd het weekend wedstrijden hebt gehad dat een 

biertje niet echt meer in je systeem zit Maar na een heerlijke prestatie 
drinken we er zeker wel eentje. 

  
Social media heeft voordelen, maar ik zie toch ook veel nadelen: 
Ja, nadelen in de zin van dat iedereen alles maar erop kan zetten zonder dat 

er ook maar iets van waar hoeft te zijn. 
Je kunt ook nergens meer lopen of er wordt wel getwittert; Nijhuis ook hier 

in de stad.Als je zelfs op vakantie een keer gek doet op een wildwaterbaan in 

het zwembad staat dit de volgende dag met foto op twitter.Daar moet je wel 
aan wennen en betekent dat je overal erop attent moet zijn dat ze een foto 

of iets kunnen maken. 
Ik kijk liever naar het positieve.Men kan heel makkelijk alle klanten bereiken 

via facebook. Bijvoorbeeld met Bi'jOons facebook kunnen wij mooi alle acties 

onder de mensen delen. 
 

Goede volgorde: Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij  
kaarslicht of Chinees: 
Erwtensoep, stamppot, chinees, diner bij kaarslicht en dan pasta. 
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Pasta eten we al te vaak en doet me altijd aan de dagen in Zeist denken bij 

de KNVB waar we altijd pasta krijgen… Ben van de Hollandse kost en die 
maakt mijn moeder nog altijd het beste! 

  

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 
Ik vind Youp super maar ook Bert Visscher en Andre van Duin.Na een 

internationale wedstrijd kijk ik vaak in het hotel hiernaar.En moet zeggen dat 
Geer en Goor ook geweldig is..... 
 

Favoriete tv programma’s: 
Kijk niet veel tv maar als ik voor de tv zit dan zal dat zijn bij een mooie actie 

film. Verder the Voice en expeditie Robinson en het programma van Johnny 
de Mol; Syndroom. Geweldig om dat programma te zien en de onbevangen-

heid bij die mensen. 
  
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Australië, ben gek op dieren en natuur dus dat lijkt me nog een mooi 
vooruitzicht om daar eens naartoe te gaan. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Een zak winegums 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Bedankt voor de mooie woorden met je intro bij dit verhaal.In de blessuretijd 

zou ik willen zeggen: Geniet van de tijd die je krijgt, pak alle kansen aan die 

je krijgt en vergeet nooit waar je vandaan komt ..... 
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg... 

Jan Ottink 
 
 
 

Badminton….iets voor jou? 
Al vele jaren spelen wij met een groep dames iedere woensdagmorgen van 
10.30 uur tot 11.30 uur badminton in het Geertman.Lekker op ontspannen 
wijze een uurtje inspannen, heel goed voor je conditie en je souplesse. 
Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een andere activiteit voor onze 
groep. Momenteel is er wel plek voor enkele nieuwe deelnemers. Wil je 
het eens proberen kom dan gewoon een keer om 10.30 uur op 
woensdagmorgen naar het Geertman en doe vrijblijvend een paar keer mee.  
Voor meer informatie: Lucy ten Barge 06-48315044 
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HET GOUDEN HEINEKEN TEAM KWAM WEER BIJEEN 
‘De pleeborstel vloog door de bomen’ 
 

Zomaar bedacht in 2006, de ‘crew’ vd Zomerfeesten Beckum 1988 

zou eens een reünie moeten houden. Een legendarische foto uit dat 

jaar achter op het autocross terrein achter JopkesJan (thans Alfons 
en Els Harink was de basis. 

En in september 2006 was die reünie; op het voormalige feestterrein bij 
Morsink werd een minuscuul – 6 persoons – tentje neergezet. Er was bier, 

worst, kaas en vogelschieten met een buks en plastic vogel. Hilarische 
beelden leverde dat op met de vogel die tergend langzaam, aangeschoten  

neerbuigend ‘de geest gaf’. Met een tocht op de platte wagen via Morsink, 

Proggiehoes, cafe Halfweg, Wapen van Beckum en later barbecue bij Harry en 
Marianne Jannink in Stepelo. Inderdaad; wat gung’terof… 

 
Het gouden Heineken team, 18 oktober jl. weer bijeen bij de Bed en Breakfast 

boerderij de Pepper in Stepelo. Op initiatief van Harry van Fraans en buurman 

Theo van’ Brèèder. Hartelijke foto-ontvangst, weerzien van ‘de oudere, doch 
vitale knarren’. Foto gemaakt in dezelfde samenstelling, zelfde houding voor 

de niendeurvd. boerderijkamers. Eerst koffie, toen moest er geklootschiet 
worden, (kloot geschoten mag ook…). Dat gebeurde in 2 groepen met  

pleeborstels gooien; onderhands, bovenhands, achterwaarts, het maakte niet 
uit. De pleeborstel vloog soms hoog door de bomen…  

Bij Wilfried ten Dam (Liebas) was pauze; bier, fris, wijn, worst en kaas weer 

volop aanwezig. Oude films werden gedraaid van oa. boerenbruiloft, neugen, 
fierljeppen, een 60 jarig jubileum Zomerfeesten met diner bij ’t Hagen (wat 

een sopperij!) en interview olv. Willy Oosterhuis met oa. WottelJaan en 
FraansJohan. 

 

Later was bij restaurant De Nachtegaal een uitgebreid buffet en aansluitend 
het spel De jongens en de meisjes. Na veel consternatie, discussies etc. 

bleken de meisjes gewonnen te hebben… Nadien bij De Pepper lekker 
nababbelen, eerst binnen, later buiten bij 6-7 graden (!), rond de vuurkorf 

met ook een speech over waggelende gorilla’s, waterskieënde eenden op de 

Potsplas, karnemelkse pap bij KingsKok en een kudde olifanten bij het 
zebrapad nabij het Kerkveldervoetpad(!) om te eindigen bij de watermolen 

Oele met fladderende joegoevogels… De vuurkorf brandde op volle sterkte en 
de keals zorgden daarvoor. Tenslotte binnen het vermaarde kaartspel Tien op, 

Tien of met Toon Wentink – van dat grüne gres – als notulist. Na een 
onrustige korte nacht kwamen de reünisten weer tevoorschijn met dikke ogen 

om zich tegoed te doen aan een uitgebreid ontbijt. Dat was bij de Pepper dik 

in orde, lof voor Herman en Ingrid Hartgerink.  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 8, 2015 
pagina 24 

Onder miezerregen en na inderhaast aangereikte papaplu’s van Theo (Eissink 

plafonds) Pot togen de leden vh gouden Heineken team huiswaarts. De 
afspraak om over 3 jaar weer bijeen te komen was al gemaakt! Natuurlijk, dat 

mot kön’n anno 2018… 

Jan Ottink 
 

 
 

 
 

Van 1988 tot 2015, van kwieke zomerfeestbestuurders tot ‘krasse 
grijze knarren’, maar daar is natuurlijk niks mis mee… 
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Spektakel in het Ganzebosgebiedcolumn 
 

Het door de eeuwen heen rustieke, lommerrijke gebied tussen Beckum en 
Boekelo werd enkele jaren geleden ontdekt door slimme personen van 

AkzoNobel. Niet om er te recreëren, maar om er zout te zoeken. Geen 
goudzoekers, maar zoutzoekers zogezegd (is maar 2 letters verschil…). Om 

voor het komende decennium -en verder- verzekerd te zijn van zoutwinning 

voor AkzoNobel Hengelo. 
Zoals ook in Eppenzolder, het gebied bezuiden van Haaksbergen –aan de 

Wissinkbrinkweg- al eerder door AkzoNobel nader was onderzocht om er in 
de bodem winbaar zout te vinden. Dat bodemonderzoek leverde positieve 

resultaten op en is vervolgens aangemerkt als een volgend boorterrein in de 

nabije toekomst. Naar deze scribent begrepen heeft. 
Terug naar Beckum… De aanwonenden in het gebied Ganzebos – globaal 

tussen Beldershoekweg, Eetgerinksweg en Ganzebosdijk gelegen – kregen 
vooraf brede informatie van het voornemen om ontginning van zoutlagen in 

de bodem aldaar ter hand te nemen. ‘Het was dus gedaan met de rust’, 
mompelden enkele criticasters, ‘dat zal wel de nodige overlast geven’. 

Maar de motiveringen van het betrokken AkzoNobel concern waren helder 

en riepen begrip op. De aanwonende bevolking zag de bedrijvigheid in het 
gebied met nieuwsgierigheid aan.  

Inmiddels zijn ook enkele pompstations verrezen; eerst aan de 
Eetgerinksweg en later aan de Beldershoekweg. 

Ganzebos-Oost en Ganzebos-West. De vorm van die stations riep natuurlijk 

de nodige publiciteit en reacties op. Want de grote vierkante kubus lijkt met 
de gekleurde glazen wanden op een mega-aquarium. ‘Vrolijkheid in glas’ is 

een rake geopperde kwalificatie hiervoor. Ze illustreren symbolisch de 
verschillende grondlagen in de bodem. En met die vergelijking is niets mis 

mee, want daarmee is de werkelijke situatie treffend in beeld gebracht. Daar 
moet zelfs de grootste criticaster vrede mee hebben. Blijft staan dat de 

bewoners in het ooit zo vredige Ganzebos gebied nog wel eens zullen 

mompelen; ‘dat dit spektakel bij ons zou plaatsvinden, hadden we drie jaar 
geleden niet kunnen bevroeden’… 

Knitto 

 

LUK AKKEFIETJES 
Wal apa’t, dat was’t. Ik stiefel’n laatst ‘n eas’n dag van oktober op miene fietse 
(zoonder hulpmotor!) oawer de Hoevsestrate en achter den eierboer wodt er warachtig 
heujeschud. Joa ik har eff’n ’n uurke niks te doon en dan krie’j dan dat gemeudelijke 
geveul da’j deur in de natuur op wot enom’n, ie kreeng’n kop los. De harfstzunne 
schien stiewig hemmelsbreed en  ik har ’t bloezeroen los edoane, want a’j stiewig 
deurtrapt kriej’t nog bes warm, dat krieg ie. Good, heujschun in oktober op ne weere 
van wal 3,4 buunder groot. An d’aandre kaante van de stroate ston groot maisveeld, 
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dat riepe was veur ’t kneus’n. Wal apa’t, in oktober nog heu’jschun, woar a’j vrooger in 
juni met noabers ’t heu’j bin’haaln. Joa, bin’haal’nan de miete of in heu’jzoolder is er 
rechtewoard nig mear bie. Aln’s wodt meteen automatisch in plastic baaln old en kloar 
is Kees. Ie stoat erbie en kiekt ernoa… Niks gin zwoar beun wark en heu’j ofstek’n, dat 
oe’n zweet in struilkes oawer de rugge leep… 
Noe eff’n heel wat aans. Ik kan mie de leste tien twintig joar nig heung, dat er zovölle 
appel’n, pear’n, proem’n en aander fruit isse oogst. Heremetied, wat ’n gooldrenett’n, 
en sint joapkeappel hung d’r an de beume. De tekke kont geels nig hool’n en ik hebbe 
al tiedig an’tpluk’n wes. Emmers en teil’n vol he’w wegge geem’n, want doar was gin 
ett’n an. Doar ko’j kloar van opan, dat ko’j… 
Ik har veur ’t hoes nog ne grote deuse met appel toozat. En doarha’k ’n stuk keton 
achter eschoam’n en oppeschreem in grote letters; ‘Hier appels um mee te nemmen’. 

Ik har d’r hoaste bie op wil’n schriem’n; ‘gratis ne komme koffie’ mer dat leek mie toch 
iets te volle van’t goeie. En dat was’t bie mie meenske achter ’t anrech vaste ok nig in 
goeje earde val’n, dat was’tnig. Merre, merakels nog is antoo, d’r bunt dit joar heel wat 
wekfleske vult met appelmoes en gestoofde pear’n. Tja, ie zolt joch hoaste verleard 
wean, dat inwekk’n… 
                                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

 
Wegens succes vorige versie humor een nieuwe aflevering… (uit facebook) 
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Collecte voor het KWF 
in de week van 7 t/m 13 september is er in Oele en Beckum gecollecteerd 

voor KWF Kankerbestrijding. Samen hebben we 557,95 euro opgehaald. 
Allen bedankt hiervoor. 

KWF is op zoek naar vijf nieuwe collectanten in Oele en Beckum. Interesse? 
Neem dan contact op met mij, TEL.074-3676587. 

                                                                                Marianne Wielens 

 
 

HET WAS WEER RAAK… 
Feitelijk niets nieuws onder de zon. Overlast/nachtelijke aanhoudingen in de 
Hengelose binnenstad. We lazen het in de krant begin oktober. De politie 

moest enkele keren uitrukken en ik meen 9 aanhoudingen bij 
relletjes/bedreigingen etc. Uiteraard lokte dat weer reacties uit in de social 

media. ‘Eerder de gezamenlijke horeca dicht’, moeten omliggende plaatsen 

meedoen’, ‘eerder sluiten helpt niet’, ‘er wordt thuis/privé voordien al flink 
ingedronken’ en dat soort cliche’s. Een opvallende reactie vd. burgemeester; 

‘het was dat weekend een uitzondering, een toevallig incident’.Tja… 
 

En dan nog iets… twee weken geleden lag ineens de verwijzingspaal richting 
school en sportcomplex aan de Haaksbergerstraat voor de kerk – uit de 

grond getrokken –  bij het milieuplein ernaast. Wat een moedige daad…  

 
 
 

Volle ziekenboeg 
Grote pech bij de familie Blanken in Beckum zo eind september. Waar eerst 

de jongste zoon een flinke beenblessure opliep achter op de fiets zittend bij 

zijn moeder, moest hij zich de eerste weken in eenrolstoel(tje) 
voortbewegen, sneu dus. Een week later ging vader bij een mountainbike 

tocht in het Gelderse op een zondagmorgen fors onderuit. Wat heet, hij 
sloeg bij een heuvelafdaling met flinke snelheid over de kop. Resultaat;oa. 

ribben gebroken en rug-nekwervelschade. Nog geluk gehad volgens 
betrokkenen. Waarschijnlijk geen blijvend letsel maar wel een lange 

revalidatie. Bij verblijf/behandeling in ziekenhuis komt bericht; ook oudste 

zoon heeft forse polsblessure opgelopen tijdens potje voetballen bij de 
school… Hoeveel pech kun je hebben… Allen spoedig herstel gewenst! 
                                                                                                      BBB redactie 
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HERHAALDE OPROEP LOCATIERAAD BECKUM 
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Beckum zoekt met spoed versterking! 
Alwie Mulder heeft 8 trouwe dienstjaren Beheer en Onderhoud op zich genomen. Wie 
volgt hem op??? Daarnaast zijn we ook op zoek naar een financieel  persoon. 
 
Invulling Pastorieruimten 
Hierover weet de locatieraad te melden; de bovenwoning is op jaarbasis weer 
verhuurbaar. Voor invulling van de benedenruimtes is contact geweest met een 
belanghebbende partij. Verdere concrete stappen en mogelijke goedkeuring van eea. 
wordt in nader overleg afgewacht.Na de sloop van de oude kleedkamers wordt die 

plek samengetrokken met de  pastorietuin en vijver. 
 

 
ZIJLIJN… Afsluiten 
 

Afgelopen Zaterdag hebben we de as van onze overleden pleegzoon, Bert 

Hooyer uitgestrooid. We, dat was ik,mijn kinderen en hun partners, Bert' s 

vriendin Mieke en haar dochters en aanhang en twee broers van Bert met 
hun vrouwen.Het was een goed samen zijn en na de uitstrooiing heb ik een 

gedicht voorgelezen van Willem Wilmink, "Huilen is gezond". 
Later thuis tijdens en na de koffie kwamen er herinneringen en verhalen 

langs die niet altijd zonder tranen waren en dat is niet erg.Het was fijn te 
horen dat de jongens Hooyer ondanks jaren kindertehuis het mede door hun 

pleeggezinnen prima hebben gedaan. 

Ze waren druk bezig met de afhandeling van Bert's eigen huis ( nou ja eigen) 
en de rest. Het zal wel goed komen, het zijn verstandige mannen. 

Ik ben deze column begonnen met "afsluiten". Ik denk dat je de dood van 
een kind niet kunt afsluiten. Je moet gewoon verder met je leven maar 

zonder Bert.Hopelijk komt iedereen na verloop van tijd nog eens langs en 

horen we hoe het een en ander is verlopen. 
Rie Menkehorst 
 
 

Hebben jullie de datum al genoteerd van de komende 

Kerstmarkt:woensdag 16 december 2015 
 

In de vorige editie van BBB hebben we ons 1e goede doel bekend gemaakt, 
maar zoals ook andere keren hebben we ook dit jaar natuurlijk een 2e goed 

doel. Dit hebben we gelukkig weer binnen Beckum kunnen vinden, namelijk: 

STICHTING BECKUM 750 JAAR 
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De opbrengsten van de Kerstmarkt van 2015 worden dus verdeeld tussen de 

werkgroep N739 ivm de nieuwe entree van Beckum en de stichting Beckum 
750 jaar tbv de organisatie van de festiviteiten in 2016.  

 

De komende inloop knutselavonden zijn gepland op: 
Dinsdag 10 november, Zaterdag 12 december (kerstbakjes maken) 

Maandagmiddag en maandagavond 14 december (kerstbakjes maken).    
 

Dus mocht je tijd en zin hebben, kom dan naar Mulder Aannemersbedrijf in 
de kantine van 19.00 tot 21.00 uur.  De tijd en plaats voor kerstbakjes 

maken word in de volgende BBB bekend gemaakt.   Naast de mooie 

kerstartikelen hebben we dit jaar ook verschillende unieke artikelen te 
koop welke in het teken staan van 750 jaar Beckum. Zo wordt er een 

prachtige jaarkalender verkocht welke in het teken staat van Beckum 750 
jaar, dus koop nog geen andere!!  Wees er wel snel bij, want op is op! 

We hopen dat we met hulp van iedereen weer een gezellige Kerstmarkt 

kunnen creëren en gezamenlijk een mooi bedrag kunnen sparen voor de 
goede doelen. De Kerstmarkt zal wederom plaats vinden bij het Wapen van 

Beckum.  
Meer info over de kerstmarkt of knutselavonden, bel Sonja Mulder tel. 06-
83796285. Volg ons ook op facebook.  www.facebook.com/De-kerstmarkt-
Beckum-437006759689916/ (de Kerstmarkt Beckum, vergeet niet het 
woordje de) 
 

Geslaagde sponsoravond sv TVO 
 

 
Het werd een onderhoudende sponsoravond met gastspreker Joost Posthuma, 

eerdere profwielrenner,  naast Bas ter Avest 

http://www.facebook.com/De-kerstmarkt-Beckum-437006759689916/
http://www.facebook.com/De-kerstmarkt-Beckum-437006759689916/
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Hennie Assink ontvingeen afscheidsbloemetje als sponsorcommissielid 

namens de handbalvan commissievoorzitter Bas ter Avest 

 

Het bloeit en krioelt  
Haaksbergen krijgt er dit najaar 2.020 vierkante meter natuurakker bij, op z'n minst. 
Bij het erf van Bart en Aukje Ottink aan de Ensinkweg in Stepelo is al zo’n 800 
vierkante meter natuurakker te vinden. Vader Herman voegt daar binnenkort enkele 
vierkante meters aan toe. 
Op z'n mooist is de natuurakker niet meer. Het is herfst en de meeste bloemen zijn 
uitgebloeid. Maar wacht, daar staat nog een klaproos in volle bloei. En daarachter, de 
gewone margriet. "In de zomer was het écht een mooi gezicht", vertellen Bart en 
Aukje. "Er staan wel tien, vijftien verschillende soorten. Bloemen en kruiden, maar 
ook granen zoals tarwe, haver, rogge, gerst en vlas." 

 
Zo'n 800 vierkante meter bij 
het erf aan de Ensinkweg is 
dit voorjaar ingezaaid met 
natuur-akkermengsel. Het 
zaad kreeg hij van het Land-
schap Overijssel en een 
soortgelijk project in Sint 
Isidorushoeve. “Dit stuk 
grasland lag braak”, zegt hij. 
"We maaiden het weleens, 
maar verder gebeurde er 

niets mee. Met een 
natuurakker help je de 
natuur en de insecten. Het 
is mooi als je op zo'n vrij 
simpele manier een steentje 

kunt bijdragen." In de akkerrand krioelt het van de kleine en grotere dieren. "Er zitten 
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allerlei vlinders, bijen, krekels en sprinkhanen, maar ook vogels en konijnen. We 
hebben hazen gezien en fazanten, er loopt van alles in. Daar achter is het gebied vrij 
ruw. Dit stukje is een mooie overgang." 
De natuurakker wordt nu niet gemaaid, de planten blijven in de winter staan. Want 
juist dan zijn de gewassen van levensbelang als voedselbron voor akkervogels, zoals 
de patrijs en de geelgors. Die hebben graanakkers nodig om te overleven. Graan 
wordt echter nauwelijks nog verbouwd in Nederland, laat staan dat er overhoekjes 
blijven staan waar de vogels kunnen eten en schuilen om de winter door de komen. 
Daarom helpt Landschap Overijssel de natuur een handje. 
 De natuurorganisaties heeft het project Mijn Natuurakker in het leven geroepen en 
geeft een tweejarig zaaimengsel van granen en inheemse akkerbloemen en kruiden 
weg aan landeigenaren die een stukje grond beschikbaar stellen om een bijdrage te 

leveren aan de biodiversiteit. In Overijssel is er dit voorjaar op die manier 11 hectare 
nieuwe natuur bijgekomen, verspreid over 150 deelnemers. 
 
 Dit najaar wordt er opnieuw gezaaid. In Haaksbergen is al zaad besteld voor 2.020 
vierkante meter natuurakker. Ook bij de Ottinks wordt binnenkort weer een zak met 
zaaigoed bezorgd, dit keer bij Herman. Pa is al even enthousiast als zoon. Hij zaait dit 
najaar het aardappelveld in met bloemen en granen. En de aardappels? "Die poten 
we volgend jaar wel ergens anders." 
                    via Esther Rouwenhorst uit Tw.Courant Tubantia. Foto:Frans Nikkels 

 
 

 

IN MEMORIAM 
Soms ziet het leven er zonnig uit en zit je vol plannen voor een fijne 

toekomst met z’n beidjes. Maar de realiteit is, dat door een plotselinge ziekte 

en gestaag afnemende gezondheid die toekomst in duigen lag voor  
Minie Koppelman.  

Vorige week maandag is ze overleden op 74 jarige leeftijd. 
 

Minie maakte met Corrie deel uit van het sociale en sportieve gebeuren in 

Beckum. Zij was trouw aan de TVO kaartavonden in ’t Geertman en vervulde 
vele jaren -tot voor kort- maandelijks haar taken bij de BBB afwerkploeg. 

Waar ze ook altijd voor koffie zorgde in de pauze. 
 

Er ontstaat nu een leegte en we zullen haar danig missen. 
We wensen Corrie en de kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen 

verwerken. 
 

Sv TVO en BBB redactie/St.Druk voor Beckum 
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(laatste nieuws!)Jeugdraad Beckum presenteert:  
Cooling Crystals 
 
Op vrijdag 20 november organiseert de Jeugdraad Beckum voor de 5de keer 
Bandavond in ’t Proggiehoes. Tijdens ons eerste jubileum komen de Cooling 

Crystals bij ons optreden. De Pop en Rock coverband uit Bentelo speelt 

muziek van o.a. Anouk tot aan Bon Jovi. De band zal tussen de sets worden 
aangevuld door HRSound Drive in uit Haaksbergen.  Al onze activiteiten in 

2015 vielen onder de Beckum Games. De verschillende winnaars zullen deze 
avond op een leuke en ludieke manier gaan strijden om de eindoverwinning.  

De goede muziek en alle gezelligheid zullen er voor zorgen dat het een 

spetterende avond wordt!   
Aanvang om 21:00 uur. De toegang is gratis. Tot dan! 

 
 
MISVIERINGEN  BLASIUSKERK BECKUM   
 

NOVEMBER 
Ma. 2 nov. 19.00 uur GEBEDSVIERING 

    Avondwakegroep / Spirit 
Zo. 8 nov. 10.00 uur HUBERTUSVIERING 

    Anne Kramer / dames-en herenkoor 

Za. 14 nov. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Geurts / dames-en herenkoor 

Zo. 21 nov. 09.30 uur WOCO 
    Werkgroep; M. Pot / dames-en herenkoor 

Za. 28 nov. 18.30 uur WOCO 
    pastor Roetgerink / dames-en herenkoor 
 

DECEMBER 
Zo. 6 dec. 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastoor Oortman / Spirit 
Za. 12 dec. 18.30 uur GEEN VIERING 

Zo. 20 dec. 09.30 uur WOCO 
    pastor Saris / dames-en herenkoor 

Do. 24 dec. 18.00 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastor Geurts 
Vrij. 25 dec. 09.30 uur  1E K. dag EUCHARISTIEVIERING 

    pastor Escher / dames-en herenkoor 
Za. 26 dec. 09.30 uur IN DELDEN 
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Zo. 27 dec. 09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    Werkgroep; T. ter Avest /  
            dames-en herenkoor 

Do. 31 dec. 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    pastor Ogink / dames-en herenkoor 
Vr. 1 jan. 09.30 uur; IN DELDEN  
 
 

Datumbank 
 
30 okt.  TVO Jeugd; vossenjacht groep 6,7 en 8 basisschoolleeftijd 

  3 nov  Vrouw Actief Beckum; Creatieve avond 

  4 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde   
  4 nov  Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19 u. Proggiehoes 

  4 nov.  Zonnebloem najaarsmiddag in ’t Proggiehoes 14.30 uur 
  6 nov.  TVO; kaartavond 

17 nov  Ouderensoos 
18 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

20 nov.  TVO; kaartavond 

21 nov  Oud Papier 
22 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde;  BAZAAR 

24 nov.  OVBO bijeenkomst 
  2 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 4 dec.  TVO; kaartavond 

11 dec  Vrouw Actief Beckum; Decemberavond 
16 dec.  Kerstmarkt 2015 

16 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 dec  Ouderensoos 

18 dec.  TVO; kaartavond 
19 dec.  Oud Papier 

19 dec.  Kerstboomfeest bij Café Halfweg 

  1 jan. 2016 Aftrap 750 jaar Beckum 
13-14 febr.  Open Dagen St. Historisch Archief Beckum eo 

17 t/m 19 juni 2016 TVO Jeugdkamp 2016 
*********************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 

21 december t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie 

29 februari t/m 4 maart   Voorjaarsvakantie 
25 maart t/m 28 maart   Paasweekend 

22 april     Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei   Meivakantie 

15 juni t/m 17 juni   Kamp groep 8 

18 juli t/m 26 augustus   Zomervakantie 
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**************************************************************************************

Wijzigingen - 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 
 
 

Deze maand…. in een volzin 

 

Ik proef wel enige sympathie voor deze maandelijkse schrijfsels maar het 

uiten van mijn eigen bezorgdheden over wereldbrede zaken doet ook 
mensen afhaken, want ‘die zware kost’ hoeven ze niet op hun bordje naast 

hun eigen dagelijkse besognes en laten we wel wezen; Beckum biedt – voor 

wie het zien wil – ook veel zinnige activiteiten op sociaal, cultureel en 
sportief gebied, maar in weerwil van veel inspanningen door betrokkenen, 

heeft de hoop op een verbeterde leefbaarheid in de nabije toekomst toch 
een knauw gekregen door vernieuwde, lees vernauwde visies die door de 

bureaucraten in Zwolle worden verkondigd. waardoor voor realisatie van een 

klip-en-klaar nieuw woningbouwplan veel geduld betracht moet worden …. 

 
Laatste feiten… 
De TVO1 handbaldames ontvingen koploper Lettele en deden met veel inzet 

lang mee. Na de 12-14 ruststand moest het moedige TVO langzaamaan toch 
buigen voor het geraffineerde Lettele. Bij 26-32 viel het eindsignaal… 

 
Bij de Military Boekelo deed TVO voetbal goede zaken met de muntenkassa- 

bezetting. Grote waardering voor deze vrijwilligers, die soms lange diensten 

moesten draaien. Vooral zaterdags een recordaantal bezoekers aldaar. Ook 
veel Beckumers, waarvan sommigen zeiden; ‘ik heb een enkele keer wel 

eens een paard voorbij zien gaan’…(was trouwens opmerking van een 
bezoeker!)… 

                                                                                                  BBB redactie 
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Een hart onder de riem van TVO1 handbal; de punten komen nog wel! 
De selectie van dames 1: Milou Veldhuis, Britt Veldhuis, Kelly Heuker of 

Hoek, Lieke Temmink, Marloes ten Dam, Larissa Goselink, Tess Natter, Joyce 

Asbroek, Romee tenHagen, Karlijn Bloem en Sabine Asbroek. Trainer: Bart 
van Rossum. Onze dank gaat wederom uit naar Nico Veldhuis en Rob van de 

Brug. (foto TVO handbal facebook) 
 

 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
 

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

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

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

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

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

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

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

per januari 2015; spreekuur acupuncturist 
behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl 
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daar gaan we volgend jaar voor…. 
 

 

 

Beckum 750 jaar 
 
 

 

 

In het volgende novembernummer van BBB 
nieuwe en aanvullende informatie omtrent het 
activiteitenpakket gedurende het jaar 2016. 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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