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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 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

  

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

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

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

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676582 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   

 
Verdere BBB uitgaven 2014 
24 sept. – 22 okt. – 19 nov. – 17 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

36……………………………………7 
 

Er valt veel te melden in deze nazomerse BBB. Op diverse fronten waren er 
activiteiten in onze gemeenschap. Maar ook; een kritische beschouwing over 
Beckumer betrokkenheid mag gemeld worden (zie pag.39-40). Het kostte 

veel overleg, schuiven, samenvatten etc. om alle relevante zaken aan de 
orde te laten komen in dit nummer. Maar dan heb je ook wat!! 
 

Laatste Week Nieuws 
 

*De TVO junioren scoorden zat.20 sept.goed. A1 haalde een 3-3 remise bij VIOSB, 
B1 deed het effectief tegen ATC, 5-0 winst, C1 droogde Delden met 8-2 af en D1 
spande de kroon met een 0-1 zege bij Haaksbergen.. Ook TVO2 kon na een 

moeizame 1e helft, na 1-3 een 2-3 achterstand overtuigen tegen Witkampers. Een 
sterke 2e fase met effectief aanvalsspel betekende een afgetekende 8-3 zege.. TVO5 
moest nipt verlies incasseren. TVO1 was lang de mindere van Avanti, poetste plots 
een 0-2 achterstand weg, maar finishte op een 2-3 nederlaag, jammer… 

*De tunnel heeft een grondige opknap-schoonspuit beurt gekregen. Het ziet er weer 
vriendelijk lichtgrijs uit nu de betonlaag van alle vuil is ontdaan!... 

 

Maatschappelijke stage en vrijwilligersavond 
Proggiehoes gaat niet door 
Bij navraag bij diverse organisaties blijkt dat veel scholen hun eigen stages regelen. 
Daarnaast zijn scholen afgehaakt omdat het niet meer verplicht is en in Beckum 
vraagt men persoonlijk rond voor vrijwillige hulp en dat blijkt goed te werken. Hierbij 

wil ik iedereen die voorgaande jaren meegewerkt heeft hartelijk bedanken.  
                                                                                                                             SONJA 

Wandeltocht 2 november 
Wij willen graag vermeld hebben, dat de folkl.dansgroep TwentscheLeu uit Hengelo, 
 zondag 2 november, weer hun jaarlijkse wandeltocht organiseren in de omgeving 
van Beckum/Oele, verdere informatie kan gelezen worden op onze website 

www.twentscheleu.nl 
 

TVO nieuws met - alleen- nieuws over sv.TVO  
Met het TVO nieuws wil de vereniging alle wekelijkse sportactiviteiten aan de TVO 
leden melden. Dus verzoeken om niet sport-gerelateerde zaken in TVO nieuws te 
melden kunnen niet gehonoreerd worden. Mensen ontvangen het TVO nieuws alleen 

als zij zich hiervoor aanmelden.                                              Redactie TVO nieuws 

http://www.twentscheleu.nl/
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WAT U LEEST IN  DEZESEPTEMBER BBB  2014 
 

 Laatste Week Nieuws actuele feiten 
 Nieuw telefoonboekje bij deze BBB! 
 TVO bestuursnieuws, bij de seizoenstart, nieuwe kleedkamers-  

en toiletvoorzieningen! 
 Het TVO Gilde, donatievoorstellen nieuwe kleedkamers 
 Beckum.nl, site voor alle Beckumers 

 Reünie café Halfweg-Mentink, toch 5 dochters 
 Persoonlijk dankbetuiging 

 20 jaar TVO tennis, jubileumtoespraak foto 

 Topprestatie, team Carpe Diem 
 FC Twente, weer profduel in Beckum 

 Enerverend  vakantiekamp, TVO jeugd 
 Muiterweek, groot succes 
 Zonnebloem Beckum, jaarlijkse zonnedag 

 TVO handbal, werving steunende leden / geslaagde kick-of 
 Lönneker Boerendaansers, wandeltocht 5 oktober 
 Luk akkefietjes, dialectcolumn 
 Het seizoen begint weer, topdrukte bij sportzaal enschool 
 Nederlands kampioen springruiters, StevenVeldhuis 

 Wist u datjes, sportakkefietjes 
 Volksfeesten Oele, een waardevolle traditie 

 KVO heet nu VAB; nieuwe naam-nieuwe energie 
 Werkgroep Zichtwal A35, informatieavond 

 BBBtje, collecteopbrengst, dankbetuiging 

 TVOjeugd, sportactiviteiten 
 Zijlijn, column 

 Reanimatie+AED, herhalingscursus 
 Milieuplein Beckum; stand van zaken 

 Afscheid Willy Haverkate, bijna 40 jaar onderwijzer 
 Bibliotheek in Beckum, actuele info 
 De Jeugdraad met actueel programma 

 Volle Polle, motorisch spektakel in woord en beeld 
 Serious request, Noordpooltocht Roelof Vossebeld 

 Levenslust, Nieuwe voorstellingen 

 Parochienieuws, misvieringen oktober-november 
 Datumbank evenementenagenda 

 Beckum en Oele geane schoon, geslaagde actie 
 Niet alles is koek en ei in Beckum, kritische beschouwing 
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Telefoongids Beckum-Oele 2014-2016 

Samen met deze BBB ontvangt u hierbij het nieuwe 
telefoonboekje voor Beckum/Oele. 
Velen van u hebben gereageerd op het verzoek om wijzigingen door 

te geven. Toch blijft het lastig om alles 100% goed te krijgen. Na 
maanden van verzamelen, controleren, aanpassen en weer 
controleren hebben we een voor dit moment zo compleet mogelijk 

boekje kunnen uitgeven. We beseffen ons dat op het moment van 
verschijnen het boekje alweer door de tijd is ingehaald, maar dit is 

niet te voorkomen. 
Ziet u bij het doorkijken van dit boekje informatie die niet juist is van 
uzelf, uw familie, buren, kennissen., geef dit dan direct door via de 

website van de dorpsraad of via het ingevoegde wijzigingen formulier. 

Zoals gebruikelijk worden de boekjes gratis huis aan huis verspreid. 

Mocht u graag een 2e of 3e exemplaar van het boekje ontvangen 
kunt u tegen een vergoeding van  € 2.50 per stuk een exemplaar 
bestellen bij:IlsePotDeldenerdijk 73  tel.nr. 074-3767227! 

Bij deze willen we iedereen bedanken die deze uitgave mogelijk heeft 
gemaakt. Onze adverteerders, Tonnie Vossebeld, Lisette Vossebeld,de 
vouwploeg van de BBB, de bezorgers van de BBB, en de dorpsraad 

Beckum.  
Commissie telefoonboekje: 
Carla Meenhuis, Ilse Pot, Willy Wijlens, Marianne ter Bekke 

 
 

TVO Kleedkamerbouw in laatste fase! 
 

Het liep de afgelopen zomer redelijk crescendo bij de kleedkamer-
bouw. Er was even een vakantiestop, de installatiewerkzaam-
heden lagen even stil, maar daarna werd het aftimmer- installatie- 

straat- tegel en tegelwerk full speed hervat. 
Het is dus de laatste fase van de kleedkamerbouw bij TVO. Waar de talloze 
vrijwilligers alles uit de kast halen; met afschilderen, met de laatste 

werkzaamheden binnen qua sanitair, tegelen behangen, inrichten, brede 
buitenkozijnen plaatsen, eerste grote schoonmaak  etc. En waar ook buiten 
het grondwerk- en bestratingswerk wordt afgerond. Dit laatste in nauwe 
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samenwerking met de Locatieraad, die middels de BOPPERS flink de handen 
uit de mouw steekt. In oktober zal de gigantische klus afgerond worden en  
ergens in november hoopt men een datum te vinden dat de officiële opening 

zal plaatsvinden. Tussendoor weet voetbalvoorzitter Alfons Harink te 
melden; ‘Op 4 oktober kan er in de nieuwe kleedkamers gedoucht 

worden’.He, he, na 41 jaar nieuwe kleedkamerdouches!!!! 
 

Uitbreiding toiletten gerealiseerd 
Tegelijk met de laatste fase vd kleedkamerbouw is ook de (te kleine) 
toiletgroep in sportzaal ’t Geertman grondig gerenoveerd en uitgebreid. Veel 
Beckumers, lees TVO bezoekers klaagden al lang over de beperkte toilet-

faciliteit. Danny Ottink pakte het voortouw  ongeveer een half jaar geleden. 
‘Ik ergerde me al jaren aan de toiletten bij de kantine,waardoor ik een mail 
heb gewaagd aan de gemeente Hengelo. Toen is het balletje gaan rollen. Na 

wat over en weer ge-mail kwam ik bij de juiste afdeling en persoon terecht. 
Na een bezoek van een delegatie gebouwenbeheer van de gemeente waren 

zij ook overtuigd dat de oude situatie niet meer kon. We hebben ons idee 
aangereikt (achterste ruimte er bij betrekken) en er is door de gemeente een 
voorstel gemaakt. Vervolgens heb ik een overleg gehad bij de gemeente 

samen met de vaste aannemer van de gemeente. De gemeente heeft 
uiteindelijk geld vrij kunnen krijgen om de toiletruimtes grondig aan te 
pakken (van vloer tot plafond) en uit te breiden. Ook kon dit direct 

uitgevoerd worden’.  
Zodoende is er een planning gemaakt en zijn ze half augustus begonnen. 
Vorige week waren de werkzaamheden gereed. Een prachtige moderne 

toiletvoorziening met achtereenvolgens een invalidentoilet, damestoilet en 
herentoilet inclusief 4 urinoirs! Klasse vd. initiatiefnemers en klasse vd. 
gemeente Hengelo bij de getoonde voortvarendheid. Dat mag ook wel eens 

gezegd worden.                                                                Jan Ottink 
 

Het TVO Gilde 
De Gildeleden zijn de afgelopen maanden geraadpleegd door het bestuur. ‘Wat 
kunnen we betekenen bij de realisatie van nieuwe kleedkamers?’ Het bestuur had 

enkele voorstellen aangereikt; een soort ‘adoptie’ van het jeugdhonk boven, dat in 
het weekend ook als bestuurskamer kan fungeren. Daarnaast de bekostiging van een 
aan te brengen sculptuur op de muur aan de lange zijde van het nieuwe 

kleedgebouw. Tevens kreeg het bestuur vanuit de leden enkele nuttige suggesties. 
Veruit de meesteleden konden zich, gezien hun reacties, vinden in de 
bestuursvoorstellen. Met het TVO bestuur wordt momenteel overlegd wat wenselijk 
en haalbaar is! Daarbij is door het TVO bestuur een andere, nuttige suggestie 

voorgesteld; een bijdrage aan een nieuw modern en digitaal bord bij de ingang.  

                                                                                   Gildebestuur 
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Het fraaie nieuwe kleedkamercomplex; nog enkele weken dan is de 

afronding voltooid. 27 September alvast het welverdiende helpersfeest!! 
 

 

 

Beckum.nl ván en vóór Beckum 
 

Voor wie het nog niet wist, de website van en voor Beckum, kent een actuele 
dorpsagenda. Daarvoor is echter wel informatie van de diverse verenigingen, 
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. 

 
REÜNIE CAFÉ HALFWEG 
In de vorige BBB kon u een verslag lezen van deze gezellige bijeenkomst. De 
oplettende lezers zullen ook een fout ontdekt hebben in dit verhaaltje. Er stond: de 4 
dochters Mentink en dat zijn er toch echt 5! Laat ik nou de knapste van het stel 

zussen zijn vergeten....Sorry Jeannet. Gelukkig stonden de namen onder de foto wel 
goed. 
Een kroegloper (van heel vroeger) 
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TVO tennis bestaat 20 jaar; jubileumtoespraak voorzitter Ben Mentink 

 
 

Eentopprestatieisgeleverdvoorhetgoededoel 
Team Carpe Diem en hun Tour du ALS 
 

In december 2013 vond de eerste inschrijving plaats. Pem en Eric hadden 
als doel de Mont Ventoux te beklimmen om geld in te zamelen voor de 

spierziekte ALS. In januari 2014 volgden ook Dianne, Maud, Evelien en 
Sem. Toen is ook ons team echt ontstaan. Een team-naam werd door Maud 
aangedragen. Carpe Diem/ Pluk de dag. Een naam passend bij de ALS-

patiënt. 

Na de inschrijving volgde de eerste voorbereidingen: een fiets, kleding en 
overige benodigdheden. En dan trainen om op 30 mei de berg te kunnen 

beklimmen. Maar hiermee waren we er niet. Er moest geld binnen gehaald 
worden om ons sponsorbedrag bij elkaar te krijgen; € 1500,- per persoon, 
dus in totaal €  9000,-. 

Overige sponsorgeld kwam ook gestaag binnen en voor onze tweede grotere 
actie, de spinningmarathon bij Sportfit Waanders, hadden we al meer dan € 
15.000 ,- bijgeschreven op de rekening van Stichting ALS. Daar kwam 10 mei 

het geld van de spinning nog bij. Weer ruim 5000,- euro. Het waren twee 
geweldige acties, waar we met voldoening op terugkijken. Niet alleen omdat 
het veel geld heeft opgeleverd, het was ook een erg leuke avond en dag. 
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Uiteindelijk is ons sponsorbedrag opgelopen naar ongekende hoogte. Ruim € 
21.600,- heeft het team Carpe Diem weten op te halen. 
 

En dan naar Frankrijk, want er moest natuurlijk nog wel gefietst worden, dat 
waren we aan onze sponsoren verplicht. Vrijdag 30 mei was de grote dag.  

Waren de weersvoorspellingen aan het begin van de week voor vrijdag niet 
helemaal super, nu leek er geen vuiltje aan de lucht. Om half acht vertrokken 
Eric en Sem om vanuit Mazan via Bedouin omhoog te gaan. Afdalen ging 

naar Sault waar de rest van het team al wachtte om samen aan de 
massastart om 12.30 uur deel te nemen. Er kwamen wolken opzetten en het 
begon te regenen. Boven op de top van de Kale Berg begon het zelfs te 

onweren. De organisatie heeft de enige en juiste beslissing moeten nemen 
om de tocht verder af te lasten. De grootste zorg was om iedereen weer 
veilig en wel beneden te krijgen. Van ons team wisten er 5 de top te halen 

vóór de afgelasting. Dianne strandde bij Chalet Reynard. Weer in Mazan 
werd er feest gevierd en bekendgemaakt dat de hele actie meer dan 1,1 
miljoen euro heeft opgebracht. Een super opbrengst. 

We willen hierbij iedereen bedanken die ons in welke vorm dan ook hebben 
geholpen, gesponsord en/of  hebben gesteund. Dank jullie wel. Voor ons was 
het een ervaring om niet meer te vergeten. 
 

Groeten, Maud Siegerink, Sem Hobert, Evelien Siegerink, Eric, Dianne en 
Pem Groothuis 
 

 
Eric, Dianne en Pem Groothuis van het team Carpe Diem(eigen foto) 
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Profvoetbal in Beckum,  
TVO organisatie met glans geslaagd 
 

Het was fijn toeven op de Kruudnhof bij TVO die 23e juli. De dag dat 

Nederland massaal rouwde om de slachtoffers van de vliegtuigramp 
in Oekraïne. Maar ook de dag dat FC Twente in Beckum voetbalde 
tegen Konyaspor.  

De Turkse profformatie toonde vooraf bij de opkomst op het veld haar 
medeleven met het Nederlandse volk middels een groot spandoek waarop 
Gecondoleerd stond. De opkomst van beide ploegen, hand in hand  met TVO 

pupillen en de uitgesproken tekst ter gedachtenis aan de omgekomen 
passagiers waren daarnaast indrukwekkend. Het ongeveer 1600-tallige 
publiek waardeerde dit met een ovationeel warm applaus.  

De hele organisatie en voorbereiding van deze profvoetbalwedstrijd was een 
geweldige klus. In een kort tijdsbestek werd – in de periode dat ook bij de 
kleedkamerbouw een aantal vrijwilligers ‘overuren draaiden’ – dit evenement 

perfect georganiseerd. Het was een geweldige krachtoer van de TVO 
organisatie en de vele andere vrijwilligers van heel Beckum!  
Het kostte nogal moeite om de FC Twente organisatie te overtuigen van de 

noodzaak om meer vrijkaarten af te geven voor bv. de pupillen die 
gezamenlijk met de spelers het veld opkwamen. Met de nodige 
aandrang/improvisatie lukte dat uiteindelijk. De hele entreeregeling was, zoals 

bekend, in handen van Twente en daar had TVO dus verder geen invloed op… 
 

 
FC Twente op de BeckumerKruudnhof tegen Konyaspor voor 1700 toeschouwers 
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De wedstrijd zonder doel- maar met lichtpunten… 
Scheidsrechter Eric Braamhaar leidde de sportieve partij soeverein. Het tempo 

was hoog, er was veel evenwicht maar weinig doelkansen werden gecreëerd. 
‘Veel gedraaf en weinig wol’ zou je een beetje oneerbiedige, doch terechte 
omschrijving kunnen noemen. Castaignos was even dreigend als vaste spits, 

maar kwam te weinig in stelling door slordige passing. Nieuwkomer Kusk liet 
leuke dingen zien, Schilder was uit de 2e lijn enkele keren gevaarlijk met 
afstandsschoten en achterin moest Stevens na een slippertje handelend 

optreden. Na de thee eenzelfde beeld, waarbij van de vele invallers voor 
FCTwente vooral de jeugdige Ould Child op rechts indruk maakte. Snel, 
brutaal, korte kapbeweging. Het bleef dus 0-0 tussen FC Twente en 

Konyaspor, dat een prima en gelijkwaardige opponent was. 

 
Het FC Twente trainersviertal; vrnl; Mulder, Schreuder, Pahlplatz en Jansen 

 

FC Twente toonde zich nadien zeer tevreden over de TVO organisatie. Een verdiend 

compliment, want de combinatie van gepaste aandacht voor dat vliegtuigdrama versus 
deze profvoetbal oefenpartij werd in een uitstekend scenario ten uitvoer gebracht. 
Jan Ottink 

 
PERSOONLIJKDankbetuiging 
 

Langs deze weg willen we u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na 
het overlijden van Hendrik Wijlens. 

Mien Wijlens-Smit, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
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TVO Jeugdkamp                                     

 

Vrijdag 20 juni begon voor vele Beckumse kinderen en een tiental 
volwassenen als een leuke dag. Eindelijk, het jeugdkamp 2014 zou 
beginnen.  

Na een fietstocht (die voor 1 groepje zelfs nog wat langer was doordat ene Anouk t.B 
gezellig aan het kletsen was maar niet oplette) arriveerden alle groepjes op de 
boerderij. Het gebruikelijke gesteggel over waar de jongens en de meisjes konden 

slapen zorgde even voor wat hoofdbrekens. 
Op vrijdagavond werd de traditionele Bingo, inclusief valse bingo en liedjes gedaan. 
Om 0:00 uur lagen alle kinderen lekker te slapen, oh nee toch niet! Er werd een spel 
in het bos gedaan. Als kampleiding hoop je dan stiekem dat de kinderen na een hele 

dag op school, een fietstocht, alle opwinding en die gezonde buitenlucht wel moe 
zouden zijn. Maar helaas, het werd 1 uur, 2 uur, 3 uur en zelfs 4 uur, maar nog 
bleven er wat wakker. 

De zaterdag was het gelukkig droog en na een spelletjesochtend zijn we in de middag 
naar Tubbergen gefietst om te gaan zwemmen. Eenmaal terug op de boerderij bleken 
enkele jongens toch niet zo goed zonder slaap te kunnen, toen we ze kwijt waren 

konden we ze terugvinden in hun slaapzak!  
Op zaterdagavond was er bonte avond, met een Oranje quiz (zeer goed in elkaar 
gezet door Luuk H en Joost W) met actuele en historische feiten. Daarna was het tijd 

voor Ik hou van Holland (met de complimenten voor Marleen W en Susan A) voor het 
in elkaar zetten. We kregen zelfs bezoek van meneer Wang of Wong, die Rosanne 
van Nick en Simon zong. Dus we hebben nog maar even een kampvuur gemaakt 

onder de bezielende leiding van Tom M. Bij het kampvuur moest natuurlijk gezongen 
worden, er kan hier niet herhaald worden welke liedjes er gezongen werden door 
Anouk, Marco, Tom E en Peter maar ze sloegen (bijna) allemaal goed aan! 

Op de terugweg hadden we echter nog een extra gast, Jari had namelijk een konijn 
gevangen die daar in een weide zat. Het konijn mocht in de aanhanger van Louis en 
zou of 's avonds op de BBQ kunnen bij de familie Scholten of daar nog een lang en 
gelukkig konijnenleven tegemoet zien (het laatste was het geval). 

 
Nadat we onderweg nog even een beslissend eindspel hebben gedaan om te kunnen 
bepalen welk groepje er zou winnen, waren we mooi op tijd weer terug in Beckum. 

Daar konden de kampman en kampvrouw van dit jaar bekend worden gemaakt (Bram 
Lankheet en Meike Asbroek). Wij als kampleiding hebben, ondanks het slaapgebrek 
van vrijdagnacht, weer genoten van de gezellige groep en hopen dat een aantal van 

jullie volgend jaar weer mee zullen gaan. Tot ziens!Anouk 
 
Tussendoor…BBBtje 
Wie heeft er schoonmaakwerk voor een harde werkster. 
Liefst in de ochtenduren.  

Mijn naam is Lilian en mijn telefoonnummer is: 074-8513197 
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Kampman en kampvrouw Bram Lankheet en Meike Asbroek 

van het TVO jeugdkamp(foto Anouk ten Barge) 
 

 
 

Muiterweek 2014 weer groot succes 
 

We kunnen met de Muiters en natuurlijk Bennie Spanjer weer 

terugkijken op een geweldige week. Op woensdag opende we deze 
week met de Spijker op je kop quiz, een nieuwe invulling wat 
zorgde voor een hilarische en gezellig drukke avond.  
De donderdag stond in het teken van de 25e editie van de Muiterweek in vorm van 
een birthdayparty. Op vrijdag was het jaarlijkse terugkerende volleybaltoernooi en dit 
was mede door het goede weer wederom een groot succes. Hierna volgde de tropical 

party met de veel gecomplimenteerde DJ Thom Sebo. Zaterdags heeft de 
Kauwgumbalrally zijn herintrede gedaan tijdens de muiterweek. Met vele deelnemers 
en bijzondere auto's was ook dit weer een groot succes. Op zaterdagavond stond de 

band Full House op het podium en dit leverde veel bezoekers op! 
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Luuk Ottink, de trotse Kauwgumbalrally winnaar met de bokaal 

 

Nog een nieuwe activiteit was de strong muiter run op zondag. Maar liefst 37 
deelnemers legde het parcours van 5 of 7,5 kilometer af met daarin vele 
zware hindernissen. Zondagavond was de avond van de band Slow Down 

met oud- Beckummers Jan ter Avest en Martin Ottink in hun gelederen. Een 
goed optreden op het volle terras met muziek van de jaren 80 t/m 00's.  

Op maandag was het café voetbaltoernooi. Dit leverde een record aantal 
damesteams op en ook de herenpoule zat zoals elk jaar vol! Als afsluiter van 
de Muiterweek was er de grote afterparty met de Disco EightyEight en DJ 

Arie en Ivo namens het Muiterweek Allstar DJ team!  
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 7, 2014 
pagina 14 

 
Strong muiter run; de beek wordt bedwongen! 

 

 

Het complete muiterweek team op de birthday party! 
 

Al met al hebben wij een geweldige week gehad en veel tevreden bezoekers 
gehad! Namens alle muiters willen we de mensen die ons deze week weer 

mee hebben geholpen hartstikke bedanken. 
                                                       Nick Laarhuis namens de Muiters 
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Winnaars: 
Spijker op je kop; Team de Bennie's,SteffieSpanjer, ElinNales en Ron t Dam 
Volleybal1. Weet ik veel, 2. Goldshine 
KauwgumbalrallyLuuk Ottink en Bart Jurrisen 
Strong man runDames 5 km.1. Mandy Asbroek,Heren 5 km.1. Tom Asbroek 
Heren 7,5 km1. Jeroen Abbink,2. Thijs Slaghekke, 3. Luuk Busschers 
Cafe voetbaltoernooi, Dames1. Dwars, 2. Cafe Halfweg 1 
Heren,1. Assink, 2. Cafe Halfweg 1 
 

 

 
Zaterdag 12 juli j.l. was onze jaarlijkse  Zonnedag in ’t Proggiehoes. 

Voor alle gasten zowel dames als heren hadden we een heerlijke 
verwendag georganiseerd, welke zonder de vrijwillige  “verwen” 

dames  niet mogelijk was geweest. 
We begonnen met koffie en gebak, daarna kon je je laten verwennen door een 
kapster, schoonheidsspecialiste, pedicure of een nagelstyliste.Tussendoor een 
borreltje en om 12.30 uur een lunch, bestaande uit lentesoep, salade en een lekker 

toetje. Onze gasten gaven aan een heerlijke dag te hebben genoten en gingen rond  
15.00 uur  voldaan huiswaarts.Bij deze willen we iedereen bedanken die deze mooie 
dag belangeloos mogelijk heeft gemaakt. 

                                                                                      De Zonnebloem, Marian 

 

 
Genieten met de Zonnebloem in het Proggiehoes 

http://www.zonnebloem.nl/
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Thuiskomen…… 
 

De zomervakantie is afgelopen, het nieuwe school-  en werkjaar is 
weer begonnen. Velen van ons zijn weer “terug van weggeweest”. 
Daarna is het vaak weer goed thuiskomen. Je waardeert dan je 

vertrouwde huis en je geliefde omgeving weer extra. 
 

In ons geloof speelt het begrip “thuiskomen” ook een belangrijke rol.  

Het  verhaal van de verloren zoon is daar een goed voorbeeld van. De man 
nam  afscheid  van zijn vader en broer, om een heel ander leven te gaan 
leiden. Hij kwam echter tot de ontdekking dat het leven thuis  zo gek nog 

niet was geweest en hij keerde vol schaamte terug. Zijn vader stond echter 
al op de uitkijk voor hem, en ontving hem met open armen. Zo wil God voor 
ons zijn, hij houdt van ons en wacht op ons.  

Andere voorbeelden zijn  Lourdes en Kevelaer waar mensen thuiskomen bij 
Maria. Waar men op adem kan komen door de vrede, vriendschap en 
solidariteit die daar wordt uitgedragen naar elkaar.  

Zo mogen wij ons ook welkom weten in onze geloofsgemeenschappen en 
onze parochie. Waar wij met elkaar het leven mogen delen en  ons 

verbonden mogen weten met Hem die ons tot broers en zussen van elkaar 
maakt  en ons op het juiste spoor houdt. Die ons inspireert om deze wereld 
te maken tot een thuis waar voor iedereen een plaats is.  

Mede namens mijn collega’s wil ik u van harte een heel goed nieuw werkjaar 
wensen! 
                                                    Christianne Saris, pastoraal werker  
 

Werving steunende leden  
TVO Handbal 
 

        
    

Algemene informatie 

De reden voor het opzetting van een ‘’werving’’ voor steunende leden is dat er een 
steeds meer druk komt op de begroting en dat TVO afdeling Handbal steeds meer 
moet steunen op bijdragen van leden. Daarnaast vinden wij als TVO afdeling Handbal 
dat we wat extra’s moeten kunnen bieden/geven voor onze spelende leden in de 
vorm van een jaarlijks doel. 
Jaarlijkse doelstelling 

Jaarlijks wordt door het financiële lid van de commissie steunende leden in overleg 
met het bestuur een doel bepaald waar de inkomsten van de steunende leden mee 
wordt gerealiseerd.  Jaarlijks wordt bij de algemene ledenvergadering (begin oktober) 

en via de sociale media/nieuwsbrief/BBB het doel bekend gemaakt.  
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Omschrijving steunend lid 
Een lid (hoeft geen lid van de bond te zijn) die jaarlijks een bijdrage doneert aan TVO 
afdeling handbal. Onder leden wordt verstaan: spelende leden, oud leden, bij de 

handbal betrokken personen in de meest ruime zin van het woord. 
De jaarlijkse bijdrage kan variëren tussen de volgende bedragen: 

1. € 20,- per jaar 

2. € 30,- per jaar 
3. € 40,- per jaar 
4. € 50,- per jaar 

Tegenprestatie 
De geldbedragen worden jaarlijks besteed aan een te bepalen doel voor TVO afdeling 
Handbal. Naast het jaarlijkse doel krijgen steunende leden ook gratis toegang tot de 

thuiswedstrijden van het selectieteam . 
Aanmelding 
De aanmelding is vrijblijvend en geen verplichting voor steunende leden. Éénmalig 
een aanmelding via het contactpersoon coördinator werving. Daarnaast een 

ondertekening van een machtiging waarbij de jaarlijkse bijdrage automatisch 
geïncasseerd kan worden. 
Afmelding 

De afmelding is vrijblijvend en kan op ieder moment opgezegd worden. Éénmalig een 
afmelding via het contactpersoon coördinator werving schriftelijk/per mail.  
Datum inning 

Jaarlijks wordt er via de automatische incasso (bij ontvangst van machtiging door 
steunende leden) in september de bedragen geïncasseerd. 
 

Afzien bij de looptraining 
De dames van TVO Handbal zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer hard 
aan het werk gezet door Harry Ensink. Namens alle dames en het bestuur van TVO 
Handbal bedankt voor de hardlooptraining.(foto handbalsite) 
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Steunende ledenactie TVO Handbal 
 

MoniekBreukers en Kelly Heuker of Hoek hebben de afgelopen weken diverse oud-
handballeden benaderd om steunend lid te worden. 
Via deze weg willen wij alvast iedereen bedanken die zijn of haar financiële bijdrage 

heeft geleverd. Jaarlijks wordt door het financiële lid van de commissie steunende 
leden in overleg met het bestuur een doel bepaald waar de inkomsten van de 
steunende leden mee wordt gerealiseerd.  Jaarlijks wordt bij de algemene 
ledenvergadering (begin oktober) en via de social media/nieuwsbrief/BBB het doel 

bekend gemaakt. Het is fantastisch dat u hier een steentje aan heeft bijgedragen. 
 Mede namens commissie steunende leden en Bestuur TVO Handbal, hartelijk dank!! 

 
De kick-off van de jeugdteam van TVO Handbal in 't Proggiehoes heeft op 30 jl 
plaatsgevonden. Dit was een geslaagde ochtend/middag!(foto handbalsite) 
 

 
Wandeltocht 5 oktober 
 

Evenals in het voorgaande jaar organiseert de Twents 
Folkloristische Vereniging “Lönneker Boerendâânsers” weer haar 

traditionele wandeltocht op  ZONDAG  5  OKTOBER  2014  
 

DIT IS VOOR HET DE 25 STE KEER EN TEVENS OOK ONZE LAATSTE 

WANDELTOCHT  
De wandelaars kunnen starten tussen 10.30 uur en 14.30 uur bij Fam 

Oldenhof Gerinkhoekweg 15 (zijstraat Strootsweg)  Twekkelo.  Middels 
borden aangegeven 
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Lengte wandeltocht is  6 km en 10 km. Halverwege  is er gelegenheid voor 
koffie  met krentenwegge of cake en/of frisdrank 
 

Na afloop van de wandeling bestaat er uiteraard de mogelijkheid tot het 
nuttigen van een verfrissing met echte “Lönneker boerendâânserslunch”, 
bestaande uit o.a pannenkoeken, uitsmijters, snert  

DE TOCHT GAAT ONDER ALLE WEERSOMSTANGIGHEDEN DOOR!!!! 
 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator van deze 

wandeltocht, t.w. de heer Henk Gaakink telefoon 053 4317390 of Mob 06 
22202818 en ondergetekende. 
Met vriendelijke groeten namens “Lönneker Boerendâânsers” 
Gerda Wevers. Tel 053-4281226  Mob 0620496848 
 
 

Luk akkefietjes 
 

Vekaansie. Was vrooger vaak ’n stal oetwitt’n, heu’jn en later eapel gadder’n. ’t 
Gewone boer’nvolk wol nog wal is ne dag votfiets’n met de keender nor ne speeltuin. 
Luw’slèère, of de Waarbeek, later Helndoor’n of ponypark Slaghaar’n. Mer dat ko’jnig 

met de fietse of, dat ko’jnig. Mien easte oetstapje was trouw’ns nor ’n Hoolterbarg. 
Smons met stoete en limonade oonder ’n snelbeender; easte stop was de Greune 
Brugge in Deel’n. Goa ik doar bie dat groote volk boet’nop’t terras zitt’n met’n 

kameroad en wilt ne boterham ett’n. Keump d’r ne ober an in’ deftig kieltje en den 
zeg; beste jongens, gullie macht hier nig teumig zitt’n en’ boterham ett’n. Gullie mot 
wat bestel’n, aans mo’j rap votwees’n. Noa luk nosteren in board en met ne rooj’n kop 

he’w ’t kröömkeoppe pakt en bu’w verdan e fietst…  En och, wie heb’toons bes 
vermaakt den dag met ‘n pa gul’n in’ tuk. Teeng’ twaalf uur ha’w de stoete en 
limonade op, later dree ijsco’s en ne toet’n petat e koch en um zes uur wa’w platzak 

en meu wear in hoes… 
As ik rechtewoardum mie henne kiek, zee’k steurig mear joonkvolk dat mangs wa 
twee-dreekear in’t joar de koffers pakt. Joa dat bunt dan vake studèènt’n, dee’t wekk’n 
op staasje goat nor’t boetenlaand. Of het kan ok ma zo wean, dat ze noa dat lear’n 

gewoon d’r op oet goatum de weareld te verken’n. Dan vroag ie oe of; wee betaalt 
dat? Woardoo’t ze ’t van? 
Doar heb ik nog aaltied gin antwoord oppe kreeng’, dat he’knig… En dan wi’k ‘t 

hillemoal nog nig heb’n oaver dee braspertie’jn zoas ie vaake op de televisie zeet. 
Pubervolk dat nog neet dreug is achter de oar’n, goat nor de Kanarische Eiland’n hen 
of nor ’n aander toeristiese trekpleister. Nee,nig umdoar Kanaries te bekiek’n en 

trekpleister kö’j bie ieder’n drogist krieng’…  
Nee dat löt zich de hoete verbraan’, dat zit’n vanof 11 uur met de lippe an’t bier en 
zoept zich lam, zöch ’s nachs zonne disco op en is smons teeng’ zes uur totaal löss. 

Inderdoad, woardoo’t ze ’t van… doar keump niks van trechte aj’t mie vroagt. Mer hier 
geeld ok wier; ik zol’t nig wett’n en zee hebt mie neet vroagt. Dat heb’t ze nig.  
                                                                                            HekselmesienHarry 
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Drukte van belang bij de sportzaal en school 
 

Het was een en al bedrijvigheid bij de sportzaal, nieuwbouw vd kleedkamers en 
basisschool, die maandag de 19e augustus. Waar net zaterdags ervoor de 
benedenvloer in de kleedkamers gestort was en meteen tegels gelegd. Alle hens aan 

dek voor zo’n twaalf - tot vijftiental vrijwilligers, hulde. Maandags begonnen de 
werkzaamheden in de hal vd sportzaal, waar compleet nieuwe en uitgebreide 
toiletvoorzieningen worden gebouwd. Hierbij mag gesteld worden, dat de gemeente 
Hengelo het dringende verzoek van TVO tot uitbreiding van deze voorzieningen snel en 

adequaat heeft opgepakt! Tegelijkertijd waren de schoonmaakdames en TVO 
acc.werkgroep ook weer bezig met hun taken in de sportzaal, kantine/keuken en bij de 
velden.De basisschool begon ook weer met het nieuwe schoolseizoen. (Nieuwe) 

kleuters en kinderen werden gebracht en uitgezwaaid. Ook nieuwe lesroosters voor de 
basisschool; continu met kortere pauzes, tot 14.30 uur. Dus geen middag ophaal - en 
terugbrengverkeer meer maar allemaal het broodtrommeltje mee! Vooreerst wel 

wennen voor de kinderen maar een juiste keuze, vindt het overgrote merendeel van 
de ouders. 
                                                                                                     BBB redactie 

 
Nederlands kampioen paardensport 
Het zat er al aan te komen, we spraken hem bij de afscheidsreceptie van Willy 
Haverkate over zijn titelkansen in de klasse M. Steven Veldhuis had zich geplaatst voor 

het eindtoernooi springruiters in Ermelo. En inderdaad, hij slaagde met glans; wat heet 
hij kwam, zag en overwon met Cilia B!! Steven bleef foutloos in de klasse M springen. 
In de 2e omloop startte hij als laatste en ruiter en paard hielden hun hoofd koel; 
wederom foutloos en de snelste tijd. Het nationale kampioenschap dus voor Steven 

Veldhuis, proficiat!! Ja, in de pers aangeduid als Haaksbergenaar, lid van Isidorus-
ruiters, maar gewoon geboren en getogen Stepeloër, oftewel Beckumer…. 
BBB redactie 

 
Sociale controle op parkeerplaats 
Net buiten Beckum richting Haaksbergen staan periodes op de parkeerplaats meerdere 
dagen veelal Poolse en Roemeense vrachtwagens. Omdat er geen sanitair is en de 

parkeerplaats grotendeels vol staat heb ik hier een melding van gemaakt. Er ligt vaak 
veel afval en daar wordt het niet beter van. Tevens betrapte ik de 4 chauffeurs toen ze 
in de tuin van de buren over het hek stapten om fruit te plukken. Ik heb ze 

weggestuurd, maar wat doen ze als je het niet ziet of wanneer het donker is? 
Stadstoezicht is op mijn melding direct gaan kijken bleek achteraf. Binnen anderhalf 
uur kreeg ik een telefoontje waarin men meldde dat ze naar een aparte parkeerplaats 
zijn gestuurd en dat het verboden is langere rijd te parkeren met vrachtwagens.  

Het gebeurd regelmatig dat er buitenlandse vrachtwagens overnachten. Ik roep dan 
ook iedereen op om een melding te maken van dergelijke situaties. En het mag ook 
gezegd worden, dat Stadstoezicht snel en accuraat heeft gereageerd, compliment! 

Rob van der Keur 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 7, 2014 
pagina 21 

Wist u datjes… 
 

 TVO3 ontving Bon.boys5, was qua combinatie en kansen creëren de 
bovenliggend partij, maar stond met rust 1-2 achter ipv. een 4-2 voorsprong. 
Eindstand tenslotte 3-3, waarbij leuk TVO combinatiespel het eerste uur 

strandde in schoonheid. TVO2 maakte geen beste beurt bij Barbaros3 met 5-
2 verlies. De Ajunioren haalden een nipte zege bij BWO A2 met 2-3 en B1 
verloor, evenals E2 dat met 1-5 de eer aan HSC E5 moest laten… 

 TVO2 speelde door-de-weeks tegen UD W.2 en kende een sterk 1e helft. Met 
prima, effectief spel werd UD op een 4-0 achterstand gezet. Maar de gasten 

kwamen sterk terug, bij 5-3 stopte de teller. 
 Op een zondagmorgen: Jari S., ja, zoon van Tonny, had zich na Oele 

verslapen en ging zijn slaap in de dug out voortzetten.. 

Het 2e moest naar W’school2 voor de beker en kwam aanvallend niet uit de 
verf. De School zorgde voor meer dreiging en profiteerde van mistasten 
achterin. Na de 3-0 was TVO optisch niet minder maar werd niet meer 

gescoord (Doar koop ie dus niks veur…). TVO3 kwam met een nederlaag 
terug van BSC/Unisson2. Uitslag gevraagd aan Richard, die meldde gevat; 
zijn met 0-0 begonnen, maar helaas.. konden het later niet bolwerken, 5-1 

verlies. De TVO zaalteams startten ook de voetbalcompetitie;  TVO2-Jong 
Eagles 6-5 en TVO1-Almelo2 7-3… 

 TVO1 opende het seizoen thuis tegen ’t Centrum. Het zat de gehandicapte 

TVOers mee, Stef scoorde snel 1-0, vlak voor rust kwam het sterkere 
Centrum op 1-1 en bleef domineren. Goudhaantje Jorn benutte zijn sterke 
wapen; vrije schop ineens binnengeschoten en zelfs in blessuretijd nog de 

geflatteerde 3-1, weer door Jorn… 
 Forse scores waren er 13 september te noteren; TVOa1 won bij Hector met 

3-5, b1 won thuis royaal van Tubantia met 10-3, c1 waste BSC/Unisson met 
16-0 de oren enTVOd1 vernederde WVVd met 3-10. Zondags won het 4e 
met gastspelers van het gemeudelijke Rietmolen met 5-1. Marc O. jawel, 

was met 4 doelpunten de gevierde man. TVO2 werd door het sterke 
Twenthe3 met 5-2 naar huis gestuurd. TVO1 leek bij een 4-2 achterstand, 
nieuwe blessure en ‘prikkelende stemming’ bij TVV kansloos. Maar in een 

sterk laatste kwartier was de remise bijna haalbaar; Barilett scoorde 4-3 
maar daar bleef het bij, jammer dus… 

 
 

KWF collecteopbrengst 
In de week van 1 t/m 6 september is er in Beckum en Oele gecollecteerd 

voor KWF kankerbestrijding. Totaal hebben we € 541,95 opgehaald. Allen 
bedankt hiervoor. 
KWF is op zoek naar drie nieuwe collectanten in Beckum. Interesse? Neem 

dan even contact met mij op, tel 074-3676587.  
       Marianne Wielens  
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Vrouwenvereniging KVO heet nu Vrouw Actief Beckum 
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VERSLAG  INFORMATIEAVOND  VAN  DE   
WERKGROEP  ZICHTWAL  A 35 
gehouden op 19 juni 2014 in de Schole in Oele. 
 

De werkgroep ZichtwalA35 is een sub-werkgroep v.d. Stuurgroep 

Beckum/Oele, voortgekomen uit het Dorpsplan+ Beckum/Oele. 
 
Aanwezig namens de gemeente Hengelo: mevrouw Maaike Roelofs; 

Aanwezig namens de werkgroep Zichtwal A35: Johan Harink, Ineke Baas, Hennie ter 
Bekke en Annie Bunte; 
Aanwezig namens de Werkgroep Oele: Hennie Harink en Clemens ter Bekke; 

Aanwezig namens de buurt: BonneHijlkema, Herman Bunte, Nettie Morsink, Anita 
Pijnappel, Angelo ter Laak, Erwin Wegdam, Niels Rikkerink, Marute Spel, Johan 
Hengelman, Gerard Spilleman, Paul Markslag, Jan Hazelaar, Taeke de Jonge en Karel 
ten Dolle. 
 

Namens de Stuurgroep Beckum/Oele opent ondergetekende de bijeenkomst, 
legt uit wat het Dorpsplan+ inhoudt en hoe de werkgroep tot stand is 

gekomen en geeft het woord aan Johan Harink. 
Johan Harink geeft uitgebreid informatie over de totstandkoming van het 

plan Zichtwal A35. Er zijn enkele art-impressions van het plan aanwezig en 
een plattegrond van de grondwal. 
In april 2014 is het plan voorgelegd aan Pact van Twickel. In oktober 2014 

zal het plan in het ambtelijk overleg van Pact van Twickel worden behandeld 
en in november in het bestuurlijk overleg waarin de Stuurgroep Pact van 
Twickel zal besluiten over de subsidieaanvraag. 
 

Johan Harink vraagt de aanwezigen of er opmerkingen zijn en/of vragen en 
of het plan gedragen wordt door de aanwezigen. Er worden diverse vragen 

gesteld en opmerkingen geplaatst zoals: de weg wordt alleen maar drukker; 
  eerst alleen aantasting, daarna beter; 
  wordt de wal in een keer aangelegd;     

  hoelang zijn ze ermee bezig;  
  wat gaat het kosten; 
  wat wordt de begroeiing;     

  welke mogelijke overlast zal er zijn  
  hoe zit het met het verplaatsen van het geluid? 

 

Alle vragen worden – voor zover bekend bij de werkgroep – uitgelegd aan de 
aanwezigen en nadat aanvankelijk sommigen nog enkele kritische opmerkingen 
hadden, waren allen na tekst en uitleg unaniem positief over het plan en sluit Johan 

Harink de bijeenkomst. 
 

Oele/Hengelo 19 juni 2014 
Annie Bunte,  afgevaardigde stuurgroep Beckum/Oele   
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Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle steun en medeleven 

die wij hebben mogen ontvangen na het plotseling overlijden van mijn man, 
onze vader en opa. Speciaal de personen die zo en snel en goed mogelijk 
hulp hebben geboden zijn wij erg dankbaar.De vele kaarten, bloemen, 

telefoontjes en bezoeken hebben ons erg goed gedaan. 
 

Annie Kokhuis 
Maarten, Nikki en Jordy 
Ruben en Denise 

 

Zijlijn 
Alleen 
Het was weer zover, het jaarlijkse borstonderzoek,de Mamografie, bij velen van ons 
bekend.Tegenwoordig krijg je dezelfde middag de uitslag,het was weer goed.Dan 
kom je thuis en er is niemand die vraagt hoe het is gegaan. 

Johan is nu 9 maanden overleden maar het gemis blijft. 
Vrijdag 20 Juli had de Zonnebloem een bus geregeld om naar Raalte te gaan.Terwijl 
we stonden te wachten bij de kerk hoorden we van Theo Wijlens dat BerthoKokhuis 

een hartinfarct had gehad in zijn eigen tuin en het niet had overleeft. Verschrikkelijk 
vooral voor Annie en haar familie,maar ook bij ons was de feeststemming wel een 
poos zoek. 

Het Salland Festival 
Dit vond plaats in een grote sporthal. In Raalte.Er waren 3 dansgroepen uitgenodigd 
en wel uit Peru Thailand en Oekraïne ieder met een eigen orkest Allerlei thema' 

werden weergegeven in hun dansen o.a.oorlog tragiek en romantiek Een lady- 
speaker gaf tekst en uitleg Het werd geweldig uitgevoerd en ook de inwendige mens 
werd goed verzorgd Al met al een mooie middag en een compliment voor de 

aanwezige Zonnebloem-dames. 

Zaterdag12 Juli 
Diezelfde zonnebloem had een verwendag geregeld in het Proggiehoes.Het waren 

veelal plaatselijke deskundige vrouwen die ons hebben verwend in de vorm van 
pedicuren, manicuren, gezichtsbehandelingen, handmassage, voetmassage en 
haarverzorging .Het publiek bestond uit merendeels vrouwen maar er waren ook 

enkele mannen. Volgens mij werden die extra verwend! 
Wij vrouwen uit Beckum komen niets tekort.Nogmaals hetzelfde compliment! 

Rie Menkehorst 

TVO jeugd uitje  
 

We zijn met TVO jeugd naar de Waarbeek geweest wat een zeer geslaagde en 

gezellige dag was. Opkomst was meer dan verwacht, 85 kinderen en 7 ouders waren 
mee, de kinderen hebben zich goed vermaakt, want we hebben ze weinig vernomen. 
 Dus vast voor herhaling vatbaar!Alle ouders bedankt voor jullie hulp. 

 Namens TVO OMNI Jeugd. 
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TVO jeugd sportdag 
 

De oudere jeugd heeft in tegenstelling tot de jongere jeugd (Waarbeek) een sportdag 
gehad op het Twentebad te Hengelo. Alle meiden en jongens van de 
voetbal/handbal/volleybal konden hieraan deelnemen. In totaal waren er ongeveer 35 
sporters die gemengd verdeeld waren over 8 teams.  

Nadat we verschillende sporten hebben beoefend (voetbal, volleybal, handbal en 
bounceball in een opblaasbaar veld) hebben we de verschillende wateronderdelen 
afgelegd. De sporters die er waren hebben bij navraag een erg leuke dag gehad. Als 

afsluiting konden alle spelers nog wat drinken en eten bij het BreukersBeachsoccer 
evenement.  

 
 Om toch wel even met een kritische kanttekening af te sluiten; Voorafgaand de 

sportdag zijn we van ongeveer 64 sporters uitgegaan, echter waren er veel kinderen 
die dezelfde dag nog hebben afgemeld of kinderen die zich helemaal niet afgemeld 
hebben. Naast dat het erg vervelend is voor de mensen die er veel tijd in steken is 

het nog vervelender voor de wel enthousiaste sporters.  
Ine Veldhuis 

  

HERHALINGSCURSUS REANIMATIE en AED 

Dinsdag 23 september, woensdag 8 oktober en woensdag 5 november.  

Cursisten hebben inmiddels een mail ontvangen. Mocht dit niet het geval 
zijn; neem svp contact op met de werkgroep AED Beckum via aed-
beckum@outlook.com of bel: 06 46525076.  

Alvast bedankt voor jullie inzet! 
 

mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:aed-beckum@outlook.com
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Volksfeest Oele: klein van stuk, groots qua sfeer 
 

Regen, regen en nog eens regen. Er viel flink wat water uit de lucht 
tijdens de Volksfeesten Oele. Het bestuur moest improviseren en 
aflasten. “Maar”, stelt bestuurslid Anita ter Laak, “Oele zou Oele 

niet zijn als we er niet toch een superweekend van konden maken.” 
 

De zon schijnt alsof het nooit anders is geweest, als Anita en Ingrid Wevers, 

bestuurslid van de kinderfeesten, terugkijken op regenachtig, maar bovenal 
gezellig feest dat op vrijdagavond begon. Van oudsher een gebeuren voor de 
buurtschap en omliggende dorpen. “En vanuit ’n Ploo’jdoen mensen sinds 

vorig jaar ook mee aan de Geinplaybackshow”, stelt Anita verheugd.  
Die show is al vijf jaar een succesnummer, vertellen de dames die in de lach 
schieten bij de herinneringen aan de show. “Er was een groep mannen die, 

net als vorig jaar, playbackte op een door hun zelf opgenomen plaat. Dat 
was de Twentse versie van Garry Moore’s PrettyWoman: SchiereDearne”, 
vertelt Ingrid lachend terwijl Anita de cd erbij pakt. “Plaatselijke dierenarts 

RannieSumter heeft ook een versie ingezongen. In het dialect natuurlijk en 
dat was zo grappig, die man spreekt geen woord Twents.” Als even later het 
nummer van de gelegenheidsband DieselEul + Dokter uit de boxen schalt, 

schieten de bestuursleden opnieuw in de lach. En hoewel de DieselEul tijdens 
de Geinplaybackshow de lachers ook op de hand hadden, waren de 
vertolkers van Grease de winnaars van die avond. 
 

Een dag later, op zaterdag, was het de beurt aan de kinderen uit Oele en 
omgeving. Het thema van de Kinderfeesten, waar elk jaar veel aandacht aan 

wordt besteed, was dit keer Amerika. Dus maakten de kinderen hun eigen 
hotdog en waren ze bijvoorbeeld op zoek naar goud in Texas, keken ze naar 

clown Funny en deden ze mee aan het ringsteken met paard en pony. 
“Kinderen die verwantschap hebben in Oele waren ook welkom. Die groep 
wordt de laatste jaren groter, terwijl het aantal kinderen in Oele afneemt”, 

stelt Ingrid. Waarna ze eraan toevoegt dat enkele Oeler gezinnen binnenkort 
zorgen voor aanwas en dat een aantal Oelenaren met gezin terugkeert naar 
de geboortegrond. “En dat is toch fijn, anders worden de Kinderfeesten te 

klein.”  
Toch zit in dat kleine ook de charme van de volksfeesten, meent Anita. “Het 
is juist het intieme en idyllische dat dit feest zo bijzonder maakt.” En juist dat 

trekt volgens Ingrid jongeren naar het feest in de buurtschap. “De jeugd wil 
allemaal naar Oele. Het geeft hier nooit gedonder of geouwehoer. Bij feesten 
in de omgeving zie ik een joekel van een tent die maar half vol is. Haal er 

dan een spant af, net als wij hebben gedaan. Dat maakt het wel zo gezellig. 
En als dat op zaterdagavond resulteert in 950 betalende gasten, dan hebben 
wij het toch goed gedaan.” In hoogtijdagen kon Oele die avond rekenen op 
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1.500 bezoekers, stellen de bestuursleden. De laatste jaren is dat een derde 
minder, maar met twintigers die met bussen vol vanuit de omliggende 
dorpen naar Oele trekken, is het bestuur zeer tevreden.  

 
Dat het bestuur de carpulling, die zondag op het programma stond, vanwege 

zware regenval moest afzeggen, was een domper. Ook financieel. Volgens 
Anita is dit onderdeel toch dé publiekstrekker van de zondag. “Vorig jaar was 
dit onderdeel zo’n succes, dat we er dit jaar alles op hebben ingezet. Entree 

zouden we niet vragen, dus wat dat betreft is het geen strop. Maar het is wel 
de baromzet die we nu missen.” Of het Oeler feest dit jaar dezelfde cijfers 
mag schrijven als vorig jaar, is dan ook nog maar de vraag. Ingrid, die de 

zaterdagavond doorbracht achter de bar, heeft goede hoop. Naar haar 
gevoel is er die avond namelijk meer bier getapt dan voorgaande jaren op 
zaterdag. Anita onderschrijft dat: “Ik zat zaterdag tot laat achter de 

muntenkassa en om twee uur ’s nachts kwamen mensen nog voor vijftig 
euro munten halen. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Het bleef nog tot 
zeker half vier gezellig druk in de tent.”  

 

 
De trotse schutterskoningen in Oele; Richard Morskieft (heren) 

Juliet Heuker of Hoek (dames)  en Ilse Grootte Bromhaar (jeugd. 

Schijfschieten: Dames, Jeanet Harink en heren Bart Brinkman 
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Bestuurders Anita en Ingrid doen hun verhaal(foto’s Esther) 

 

Dat is voor Anita en Ingrid het teken dat een volksfeest in een kleine 
buurtschap als Oele wel degelijk bestaansrecht heeft. “Tuurlijk”, roept Anita. 

“Het Oeler feest bestaat al bijna honderd jaar en mensen blijven komen. 
Zelfs toen het met bakken uit de lucht kwam. Er stonden zelfs emmers op de 
bar waar het water in plonsde. Iemand vroeg ‘Mot die emmer leug?’, waarop 

iemand anders zei ‘Loatmoarstoan, is toch zo weer vol’. Die sfeer en de 
saamhorigheid onder Oelenaren, dat is de succesfactor waar dit feest al bijna 
een eeuw op teert.” En dat willen de dames nog even gezegd hebben: met 

alle regen was het improviseren, maar met inzet van de vele vrijwilligers, de 
saamhorigheid onder de Oelenaren en de muziek van de PPM Band, 
Fragment, Poor John en Disco Blacklight was de 96e editie van het feest er 

weer één die de stempel ‘geslaagd’ krijgt. 
                                            Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 
 

Milieuplein in centrum Beckum komter 
‘De bedoeling is om 5 parkeerplaatsen op de hoek Haaksbergerstraat-
Beckumerkerkweg op te offeren en daar een milieuplein te creëren. Maar bij 
de eerste graafwerkzaamheden zijn sporen van asbest aangetroffen.De 

gemeente gaat bekijken wat de consequenties zijn van saneren.Mocht het 
plan toch doorgaan dan komen ter vervanging van de 5 parkeerplaatsen 

tussen ’t Geertmanen de kerk enkele parkeerplaatsen terug’. 
Op navraag bij de Locatieraad kreeg de BBB redactie deze mededeling. 
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Inmiddels is ook van de gemeente een positieve reactie ontvangen 
‘Intern hebben we nu een inschatting van de saneringskosten. Dat geeft 
geen echt bezwaar en dus zetten we het ondergronds milieuplein door zoals 

we dat met de parochie hebben afgesproken’. 
 

Aansluitend werd de volgende toelichting verstrekt door adviseur 
Bas Assink van TwenteMilieu. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dit plan van 
aanpak dient te worden getoetst door de gemeente, waarna de aannemer 
aan de slag kan. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk voor elkaar 
te krijgen. Het Milieuplein komt direct links op de parkeerplaats en zal 
bestaan uit zes ondergrondse containers. Het is bij het Milieuplein 
mogelijk om textiel, plastic verpakkingen, blik en glas te scheiden. De 
container voor de plastic verpakkingen werkt met een pers, waardoor er 

tot acht keer meer plastic in kan dan in een bovengrondse container. Na 
realisatie van het ondergrondse Milieuplein zullen de overige containers 
voor plastic en glas uit Beckum verdwijnen. Op deze manier komt er een 
centraal punt waar de bewoners van Beckum hun grondstoffen kunnen 
scheiden en kan Twente Milieu op een efficiënte manier deze grondstoffen 
inzamelen’. 

 
 

 

Benteloër Willy Haverkate verlaat 
basisschool de Bleek 
 
Het was een drukte van belang op de basisschool die vrijdagmiddag 

de 29e augustus. Willy Haverkate, bijna 64 jaar en ook bijna 40 jaar 
onderwijzer, stopte ermee.  
 

De geboren en getogen Benteloër werd passend in het zonnetje gezet. Alle 
kenmerkende eigenschappen passeerden de revue. In het beschouwende 

krantenartikel en ’s middags bij de speech – en cadeaus – van directeur 
Robert Wolters en andere leerkrachten. Liefhebber van de natuur, fotograaf 
van de kleine dingen, vissen en man van discipline in de klas in de goede zin 

van het woord. ‘Vroeger gevoetbald bij Bentelo, maar niet in de selectie. Ik 
was meer een recreant’ zei hij glimlachend. ‘Ik heb wel bij de oprichting van 
de volleyvereniging in Bentelo gezeten en de naam Polstars bedacht’. 

 
En hoe staat het met de jeugd van tegenwoordig? ‘Anders, vrijer, mondiger, 
maar dat is niet negatief bedoeld. Zo steekt de wereld nu eenmaal in elkaar. 

En laten we eerlijk zijn; kattenkwaad werd er vroeger ook wel uitgehaald.  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 7, 2014 
pagina 30 

De social media? Je kunt er niet meer omheen, het heeft zijn voor- en 
nadelen. Het is voor de kinderen ook moeilijker om in de huidige snelle wereld 
de goede weg te vinden door alle invloeden van buitenaf. Maar met ‘dat 

mobieltje’ is het onderlinge contact wel minder geworden, toch jammer’. 
 

 
 

Tja, en dan aan Willy maar even gevraagd hoe hij aankijkt tegen de bekende 
kwestie die al jaren in de regio speelt. 
‘Beckum en Bentelo zijn noaberdorpen met veel overeenkomsten, maar in 

Bentelo is die noaberschap onderling sterker en kan meer gerealiseerd 
worden’. Willy Haverkate beaamd deze stelling glimlachend; ’inderdaad, 
hetzelfde soort volk, maar in Bentelo is meer mogelijk. Dat zit ‘m duidelijk in 

de verschillende bestuurlijke structuur. Bentelo heeft rechtstreeks veel meer in 
de melk te brokkelen in de gemeentepolitiek van Hof van Twente, dat werkt. 
Beckum onder Hengelo is lastiger. Er kan minder, het kost veel praten en 

overtuigen en duurt langer. Die indruk leeft hier althans sterk’.  
                                                                                        Jan Ottink 
 
 

Bieb in Beckum 
 

“Hou het kort” , dat was het verzoek van Jan in zijn mail. Niet moeilijk dit 
keer, want ik heb nog niets te melden. Liever had ik dat anders gezien. 

Na de vakantie heel erg rustig begonnen. Nog niet veel reserveringen. De 
computer liet het nog een keer afweten. Geen reacties gehad vanuit Beckum 
met eventuele goede ideeën voor de Bieb. 
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Nieuw is wel de boekenlegger. Speciaal voor de Bieb in Beckum ontworpen. 
Dianne heeft er een aantal verspreid en de “fotomodellen” zijn misschien al 
herkend? Maudie Bellers en Finn Tijhuis. 

Achterop staat zo mooi vermeld dat er drie dagdelen in de week vrijwilligers 
aanwezig zijn om vooral volwassenen te ontvangen. 

Ik zou zeggen: “tot ziens”. 
Marijke 
 

 
Afbeelding van de boekenlegger 
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Van de Jeugdraad Beckum 
 

Cocktailavond  vrijdag 3 oktober, v.a. 19.30 uur Proggiehoes 

Opgave voor 29 sept.as. via jeugdraadbeckum@gmail.com 

Bandavond vrijdag 24 oktober Proggiehoes met Young to the Future!! 
 

Terugblik Tourdu Keet; 14 juli was de4 ketentocht met winnaar de 

Woeste Keet, zeer geslaagd!! 

 
 

Volle Polle 2014: crossen en gezelligheid 
 

Het ruikt er naar omgeploegde aarde met een vleugje benzinedamp 
en bier. Geronk van motoren overstijgt het geroezemoes van 

bezoekers. Geur en geluid zijn onlosmakelijk verbonden met Volle 
Polle, het motor- en autocrossevenement dat 13 en 14 september 
werd georganiseerd door de vereniging Cross Sport Beckum.  
 

Wat begon met een jaarlijkse autocross, gehouden onder de vlag van 
Zomerfeesten Beckum, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 

professioneel motor- en autocrossevenement dat sinds 2005 de naam Volle 
Polle draagt. Voor Cross Sport Beckum (CBS) is het daarbij belangrijk dat niet 
alleen motorcrossers die meedingen naar de Twentecup op zaterdag hun 

favoriete sport kunnen uitvoeren. CBS wil ook Beckumers de kans bieden om 
achter het stuur te kruipen om hun kunsten te vertonen.  
 

Dat is de reden waarom de vereniging in 2012 afscheid nam van de nationale 
autosportfederatie KNAF en zondags niet langer een autocross, maar een 
autorodeo op het programma heeft staan. “De KNAF is gebonden aan 

strenge regelgeving, waardoor de kosten flink oplopen. Voor de jeugd is 
deelnemen aan een autocross hierdoor niet meer te betalen”, stelt CBS-
voorzitter Tim Leferink. Volgens hem kost een auto die aan de KNAF-eisen 

voldoet al snel een euro of duizend. Dat terwijl een Fiatje van de sloop al 
voor een paar tientjes verkrijgbaar is. Voordat dat Fiatje de baan op mag, 
moet er echter flink wat aan de auto worden gesleuteld, wil deze voldoen 

aan de veiligheidseisen die staan opgesteld in het reglement van Volle Polle. 
“En voordat de eerste auto de baan op gaat, hebben wij ze allemaal 

gekeurd”, zegt Tim. 
 

Dat neemt niet weg dat de hulpdiensten op zondag toch moesten uitrukken 

om een crosser uit zijn auto te zagen. Vermoedelijk verloor de man de macht 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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over het stuur en klapte met zijn hoofd op het stuur. Hoewel helm en 
nekgordel de grootste klap hebben opgevangen, gaf de bestuurder aan toch 
last te hebben van zijn nek. “Leden van de vrijwillige brandweer hebben 

vervolgens de hulpdiensten gebeld. De man is uit zijn auto gezaagd en uit 
voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht”, vertelt Tim, die na afloop een 

compliment van de brandweercommandant in zijn zak mocht steken. “De 
aanrijroute voor de hulpdiensten, het calamiteitenplan en de voorzieningen 
op het terrein: we hadden het allemaal prima voor elkaar, zei hij. Dat had ‘ie 

wel eens anders gezien.” De coureur mocht overigens diezelfde dag het 
ziekenhuis verlaten, wat door de aanwezige ambulancebroeders al 
voorzichtig was voorspeld. Reden voor de organisatie om de autorodeo, met 

circa 2.500 betalende bezoekers, door te laten gaan zoals gepland. 
 
Ook de motorcross op zaterdag mocht rekenen op flinke belangstelling: ruim 

700 bezoekers en circa 200 motorcrossers die meestreden in de Twentecup. 
Daaronder een flink aantal lokale rijders als Tom Asbroek (20), die de beker 
voor beste Beckumer won. “Tot zaterdag stond Tom op een gedeelde tweede 

plaats in de MX2-klasse van de Twentecup, nu leidt hij het klassement ”, 
vertelt zijn broer Mike, die ook fervent motorsportliefhebber en bestuurslid 
van Volle Polle is. “Crossen zit in onze aderen, daar ben ik mee opgegroeid”, 

lacht hij, als hem wordt gevraagd naar de cross-successen van de Asbroeks. 
“De Asbroekfamilie heeft nou eenmaal affiniteit met de crosssport.”  
 

 

Die liefde voor de motorsport delen de Asbroeks volgens Tim met de familie 
Vollenbroek, die het terrein voor het evenement beschikbaar stelde. “En 
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vergeet onze leden, sponsors en vrijwilligers niet. Zonder hun is het 
onmogelijk dit evenement te organiseren.” De sponsors worden voor hun 
aandeel beloond in de VIP-lounge, de vrijwilligers zijn allemaal welkom op 

het helpersfeest op 18 oktober vanaf 20.00 uur in ’t Proggiehoes. Net als 
tijdens Volle Polle draait het volgens Tim ook die avond om de motorsport en 

de gezelligheid. “De tent en alles om het evenement heen is om het 
gebeuren kostendekkend te maken. De insteek van Volle Polle is en blijft om 
de jeugd en lokale rijders de kans te geven om te crossen.”  

 

 
Mike Asbroek en Tim Leferink; tevreden en trots na weer een geslaagd Volle 

Polle evenement  in Beckum (foto’s Esther) 
 

Tirade aan een zeiksnor 
Na mijn gesprek met bestuursleden van CBS ben ik onder de indruk van de 
professionaliteit waarmee Volle Polle tot in de puntjes wordt georganiseerd. Deze 
noot is dan ook niet aan CBS gericht, maar aan de mij onbekende man met snor bij 
Volle Polle die het nodig vond een EHBO'er verbaal aan te vallen. Een vrouw die 
alleen op haar post stond omdat haar collega nog met de hulpdiensten stond te 
praten, nadat een crosser uit zijn auto was gezaagd. Een vrouw die even daarvoor bij 
diezelfde crosser in de auto dook om hem eerste hulp te verlenen en hem gerust te 
stellen. Waar haalt u het lef vandaan deze vrijwilliger uit te schelden en haar te 
verwijten dat zij haar werk niet goed doet, terwijl de hulpdiensten lieten weten dat 
iedereen goed heeft gehandeld? Ontleent u dat recht aan uw snor waarin een enkel 
grijs haartje prijkt? 
Wijsheid komt met de jaren. Gezien die grijze haartjes bent u de uitzondering die de 
regel bevestigt. Mogelijk vonden de mensen om u heen u een flinke kerel. Ik niet. 
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Terwijl ik toch ook even naast u heb gestaan om uw snor van dichtbij te bekijken. De 
daar getelde zilverdraden hebben mijn mening niet veranderd. Ik vind u een zielig 
mannetje. De man die de EHBO'er te hulp schoot is in mijn ogen de echte man in dit 
verhaal. Een man zonder grijs dooraderde snor, maar met verstand, lef en 
normbesef. Want hulpverleners aanvallen, fysiek en/of verbaal, is onacceptabel. 
Knoopt u dat maar in uw snor. 
                                                                 Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 
 
 

 
 

 
Een sympathie actie van ex-BeckumerRoelof Vossebeld; tocht naar de Noordkaap met 
deze eend. Ter ondersteuning van SeriousRequesttbv. het Rode Kruis. 

Meer info: www.flyingduckmen.nl 
 

ParochienieuwsMISVIERINGEN BECKUM OKTOBER-NOVEMBER 

OKTOBER 

Zo. 05 okt.  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     pastor Saris/dames-en herenkoor 
Za. 11 okt.  18.30 uur GEEN VIERING 
Zo. 19 okt.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Nowara/dames-en herenkoor  
Za. 25 okt.  18.30 uur WERKGROEP  WOCO 
     GEZINSVIERING/Spirit 

 

http://www.flyingduckmen.nl/
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NOVEMBER 
Zo. 02 nov.  9.30 uur  ALLERZIELEN;WERKGROEP 

  WOCO/dames-en herenkoor 

Zo. 9 nov.  10.00 uur HUBERTUSVIERING 
     Anne Kramer/dames-en herenkoor 
Zo. 16 nov.  09.30 uur GELEZEN EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Hoogland 
Za. 22 nov.  18.30 uur WERKGROEP  WOCO 

KINDERNEVENDIENST/dames-en  

herenkoor 
Zo. 30 nov.  09.30 uur 1e ZONDAG vd ADVENT; EUCHARISTIE- 

VIERING Pastor vanBreemen/ 

dames-en herenkoor 
 

Datumbank 
25 sept. OVBO informatieavond in de Oelerschool. Aanvang 20.00 uur 
27 sept. TVO voetbalkleedkamers helpersfeest  16.30 uur 

28 sept. Blasiusfestival in en  rondom de Blasiuskerk te Beckum van 
12.00-18.00 uur 

30 sept. Vrouw Actief Beckum; Jaarvergadering+Filmavond. 19.15 uur 

  1 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem in ’t Wapen van Beckum 
  1 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  3 okt.  Jeugdraad; Cocktailavond in ’t Proggiehoes  19.30 uur 

  7 okt.  Ouderensoos 
  8 okt.  Herhalingscursus reanimatie en AED, Proggiehoes. 19.00 uur 
  8 okt  TVO voetbal sponsoravond. Aanvang 20.00 uur 

15 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 okt.  Oud Papier 
20 okt. TVOjaarvergaderingen afd. voetbal, handbal en volleybal. 

19.30 u. Aansluitend TVO Omni jaarvergadering.  21.00 u. 
22 okt.  Vrouw Actief Beckum; Leendert Vriel Stichting. 19.30 uur 
24 okt.  Jeugdraad; Bandjes avond in ’t Proggiehoes 

25 okt.  Sam’s kledingactie tot 12.00 uur afgeven bij ’t Proggiehoes 
29 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  4 nov . Ouderensoos 
  5 nov. Herhalingscursus reanimatie en AED in ’t Proggiehoes. 

Aanvang 19.00 uur 

12 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
14-15-16 nov. Toneel Levenslust; blijspel “Aan het eind van de regenboog” 
15 nov.  Oud Papier 

19 nov. Vrouw Actief Beckum; Gezamelijke avond Beckum-Benelo-
Hengevelde. Aanvang 19.30 uur het Wapen van Beckum. 

21-22 nov. Toneel Levenslust; blijspel “Aan het eind van de regenboog” 

23 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde.  BAZAAR 
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26 nov.  OVBO informatieavond bij café Halfweg. Aanvang 20.00 uur 
30 dec.  Oliebollenactie 
  4 jan. ’15 TVO voetbal Nieuwjaarstoernooi 

17-18 jan. Midwinterfeesten 
19 april 1e        H. Communie 

5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 
 

Levenslust vertelt… 
 

Half november is het alweer zo ver, dan staat Levenslust weer op de 
planken. Na een heerlijke zomer zijn we met z’n allen druk aan het 

repeteren. Na het vertrek van Joop van den Berg als regisseur hebben we in 
de persoon van Jos Brummelhuis een zeer goede en gedreven vervanger 

gevonden.De repetities zijn anders dan we gewend zijn, we beginnen de 
repetitieavond met ontspanningsoefeningen, een heuse warming-up voor een 
avondje toneel. Waarna iedereen zich vol overgave in z’n rol stort. Er wordt 

heel wat afgelachen, maar desondanks wordt er serieus gewerkt aan de 
komende voorstellingen. De decorploeg heeft het toneel al aardig 
vormgegeven en de souffleur hoeft steeds minder voor te zeggen. 
 

Om u alvast in de stemming te brengen volgt een korte inhoud van het 
nieuwe toneelstuk, ‘Aan het eind van de regenboog’ 

Het stuk gaat over een kamerverhuurster met haar zoon. Er komt een gezin 
en een oud vrouwtje logeren. Ook een bouwvakker huurt een kamer voor  
een paar dagen.Het gezin krijgt een grote kamer op de tweede etage 

toegewezen, het oude vrouwtje slaapt beneden. De man van het gezin wil 
met alle geweld beneden (in een veel te kleine kamer) logeren en verzint 
allerlei smoesjes. De werkelijke reden om beneden te blijven is echter dat hij 

op zoek wil naar de kelder want daarin zouden nog gouden tientjes verstopt 
zitten. Deze wil hij graag opgraven……Er volgen leuke verwikkelingen……. 
De speeldata zijn 14-15-16-21-22 november 2014. De kaartverkoop start op 
donderdag 16 oktober. We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in ’t 
Proggiehoes. U kunt uw kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, 
telefoonnummer 074 – 3676442. Zoals bekend kunt u  op www.levenslust.com zien 

op welke data nog kaarten beschikbaar zijn.  
Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
 
 

Uit-tip 

zondag 28 september Blasiusfestival in de 
Beckumer kerk van12 tot 18 uur 
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Afgelopen zaterdag; succesvolle actie; Beckum en Eule geane schoon! 

50 Beckumer/Oelenaren deden mee – 185 kg zwerfafval opgehaald, klasse! 
Volgende maand meer info 

 

 

Niet alles is koek en ei in Beckum! 
Beste lezers, 
Ik wil graag iets kwijt. Al heel lang zetten vrijwilligers in Beckum en Oele zich 

voor van alles en nog wat in. En dat vinden wij ook allemaal belangrijk, want 
wij hebben er vaak een mening over. Op menig buurtfeest of verjaardag 
komt voorbij dat we iets (vaak negatief) vinden van de Gemeente Hengelo, 

van de Dorpsraad of dat er bijvoorbeeld te weinig  woningen voor starters 
worden gebouwd in Beckum en Oele. Dat laatste vinden we belangrijk om 
ons prachtige dorp leefbaar te houden. 

Hoe komt het dan toch dat we op de jaarvergadering van de Dorpsraad maar 
zo’n 25 dorpsgenoten zien? En dat er nog steeds een vacature is voor een 
post in de Dorpsraad? 
Op 6 maart was er het “Politieke Café” in het Proggiehoes. De mogelijkheid 
om de politiek eens flink aan de tand te voelen en je keuze voor de 
gemeenteraadsverkiezingen nog eens te toetsen. Veel aanwezigen uit het 
politieke gebeuren van Hengelo, maar nog geen 25 dorpsgenoten! 
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En de avond waarop de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
starterswoningen werd toegelicht door de werkgroep “Kleinschalige 
woningbouw” werd door nog geen 10 jongeren bezocht… 
 

Bij alle voorbeelden zijn alle mogelijke communicatiemiddelen ingezet: BBB, 
Circulaire in Oele, internet, mailadressen, persoonlijke benadering, diverse 

adressenlijsten (waaronder bijvoorbeeld die van TVO), flyers… 
Alleen al belangstelling tonen voor dergelijke initiatieven is een steun in de 
rug voor de initiatiefnemers. Daarnaast is het zeer belangrijk dat we naar 

buiten laten zien dat we het massaal met elkaar eens zijn: het gemis aan 
belangstelling en eendracht is ook anderen opgevallen en dat is een kwalijke 

zaak. Ik hoop dus dat meer mensen actief mee willen denken en doen! 
                                                                                 Paul ter Bekke 

 

Steunbetuiging BBB redactie 

Een vertekend beeld inderdaad 
Het is feitelijk een vreemde situatie in Beckum. Aan de ene kant roemt men 

de sociale betrokkenheid en hoge mate van vrijwilligerswerk op veel terreinen. 
Ook in dit blad BBB worden de positieve effecten vaak met trots belicht. Dat 

motiveert om door te gaan met die belangeloze inzet voor de gemeenschap.  
Aan de andere kant ‘gonst’ ook een stuk onvrede, soms desinteresse door 
Beckum. Worden initiatieven – van een afstand – bekritiseert en daarbij lijkt 

het ook, dat sommigen bij voorbaat de schuld al leggen bij andere instanties, 
als iets niet (snel) gerealiseerd kan worden. Zonder al te veel kennis van de 
juiste feiten! 

Met andere woorden; het veelbelovende beeld van een actief betrokken en 
positief Beckum is relatief. Er zijn sprekende voorbeelden van activiteiten 
waarbij steeds dezelfde groep mensen zich (gelukkig) trouw inzetten. Maar 

dat maakt dat beeld van Beckum feitelijk te rooskleurig. Een vertekent beeld 
dus.De bekende uitdrukkingen; ’piketpaaltjes opruimen, over de grens willen 
kijken en samenwerken of je eigen ego aan de kant schuiven’ zijn de laatste 

tijd vaak uitgesproken. Maar het schiet nog niet op. 
 
Daarbij kun je zelfs spreken van situaties waarbij Beckum feitelijk in gijzeling 

wordt genomen - en praktische oplossingen gefrustreerd en geblokkeerd 
wordt. Saillant voorbeeld was een initiatief om op ‘onverkoopbare’ kavels een 
bouwplan te ontwerpen, passend in die omgeving. Dat werd echter onderuit 

gehaald; vermeend –minder- woongenot/leefplezier/overlast/juridische 
dreiging etc. Dat bezwaar werd ook door enkele buurtbewoners onder-

schreven. Terwijl bij deze situatie in eerste hoedanigheid toch sprake leek van 
een positief denkend persoon in het belang van Beckumer leefbaarheid… 
Dat blijkt achteraf dus nogal tegen te vallen; het hemd is nader dan de rok 

heet zoiets. Dit werd recentelijk nog onderschreven op de bijeenkomst over 
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mogelijke (nieuw)bouwplekken in Beckum. Er werd in groepen gediscussieerd 
over de meest geschikte bouwplekken. Zogenaamd bij Beckum betrokken 
mensen wilden meteen ‘een rode stip plaatsen’ (is niet bouwen!) op de meest 

geschikte bouwlocaties. Tja, sommige mensen denken dat de wereld alleen 
voor hun is.  
 

Gelukkig maken veel Beckumers zich wél druk voor de leefbaarheid. Via de 
dorpsraad, stuurgroep Beckum en Oele met het DorpsplanPlus project, 
kerkgebeuren en andere instanties. En wat te denken van de geweldige inzet 

(van meerderen) bij diverse Beckumer culturele- en sportevenementen,oa. 
Pinksterfeesten, Muiterweek, Volle Polle, TVO activiteiten met als actueel 

speerpunt de kleedkamerbouw als hoogtepunt!! 
Die feiten doen de totale balans positief doorslaan en geven Beckumers met 
een hart voor onze gemeenschap de nodige stimulans hun werk voort te 

zetten.  
                                                                                        Jan Ottink 
 
  

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 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

 
HERINNERING 
de TVO jaarvergaderingen; op 20 oktober as. 19.30 uur de afdelings-

vergaderingen van handbal-voetbal-volley en om 21.00 uur de TVO omni 
jaarvergadering. 
 


