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

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

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

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

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 
Teksten  

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 

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

Marscha Pot 
Jan Ottink 

  

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

kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

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

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

3676582 
 

ADVERTENTIES 

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

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

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

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

 
 

37……………………………………7 
 

De tijd vliegt, de herfst deed zijn intrede en de maisvelden alom in de regio 
zijn vrijwel volgroeid. Deze BBB kent zijn 7e uitgave van dit jaar en is weer 
een gids voor jong en oud van het plaatselijke nieuws...   

L e e s  h e t  e n  u  b e n t  o p  d e  h o o g t e … 

 
LAATSTE WEEK NIEUWS 
 

Een greep uit de sportuitslagen; TVO d1 won netjes vanB.Boys met 9-3,  

f1 remiseerde tegen Bentelo f1, 3-3, TVOc1 startte met prima winst bij 
Bon.boys, 1-3 en won op de valreep vanhet sterke HSC c2 middels een 
strafschop 3-2. TVOb1 remiseerde bij AJC, 1-1 maar moest fors buigen voor 

NEOb2 (van Gerard Lelifeld) met 0-6. TVO4 wees Delden met 7-1 terug en 
het 3e sleepte met 0-1 de zege weg bij Buurse3. 

 
Afgelopen zondag zette TVO2 haar zegereeks voort; opponent Lochem3 
startte sterk, met 1-1 werd gerust, daarna sloeg een prima spelend TVO 

effectief toe. Via goals van Luuk G. 2x, Stef 1x, Cyriel 1x en Ivo op de 
valreep met 2 treffers werd een 6-2 eindstand bereikt. TVO5, het 7tal, 
boekte een nuttige zege bij Ruurlo, 4-8… TVO4 haalde bij WVV6 de volle 

winst met een royale 1-8 zege. 
 
TVO Handbal had afgelopen weekend kick-off voor alle senioren. Dames1 

oefenden ook succesvol in Zieuwent tegen Pacelli2 met 9-15 winst. 
TVO 1 voetbalde zondag jl. tegen Haaksbergen en hoe… na een 4-1 
ruststand werd een 11-1 monsterzege behaald. Wat een zee van ruimte 

werd geboden. Jorn G. 4x, Barillett O. 3x Jorn vL. 2x, Nick O. 1x en Roy L. 
1x scoorden… 
 

‘Beckum en Eule geane schoon’ kreeg zaterdag jl. een vervolg. Dit prima 
initiatief kende – onder natte omstandigheden – weer tientallen vrijwilligers 
die bijna 100 kg ‘nieuw ’zwerfafval ophaalden in de bermen en paden rond 

Beckum en Oele, mooi…  
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Wat  U  leest  in  deze  september  BBB 2015 
 

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

 TVO functionarissen worden bedankt 
 Puike sportvelden + natte fietstocht, lekker buffet 
 Muiterweek Beckumsucces in woord en beeld 
 Luk akkefietjes dialect fantasieën 

 Tour de Boer Twickel gezellige boel 
 Gezondheidszorg Beckum een positieve tussenbalans 
 Persoonlijk zoons geboren 

 Beckum Beter Bekeken de zomer door 
 TVO handbal laat van zich horen 

 Volksfeesten Oele mooi geslaagd festijn 

 Mixx voor de Zonnebloemen soosmiddag 
 BBB aan de barbecue plus afscheid Tonny Vossebeld 

 Het TVO Gilde vraagt nieuwe leden 

 Jeugdraad Beckum Tour de Keet en meer 
 Bestemmingsplan Beckum Infoavond 5 oktober 
 Zijlijn column 
 750 jaar Beckum archeologisch onderzoek 
 Misvieringen parochie Beckum sept-okt. 2015 
 Wist u datjes 
 Afscheid Fons en Coby kantinebeheerders 
 Verhuizing fam. Hesselink een gedenkwaardig overzicht 
 Stichting 750 jaar Beckum; eerste programmatips 
 Kerstmarkt blikt alvast vooruit 
 Levenslust; nieuwe voorstelling 
 TVO Voetbalbestuur mededelingen 
 Datumbank dorpsagenda 
 Deze maand… in een volzin 
 Middenblad; Dorpsplan actueel 

 

 
 

BECKUM BESTAAT 
750 JAAR IN 2016 !!! 
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Er blijft veel werk aan de winkel bij TVO;  
de oude kleedkamers afbraak vordert gestaag, ‘het inwendige’ is 
bijna verwijderd en binnen afzienbare tijd volgt de daadwerkelijke 
sloop. Naast de tribune is een (koffie)terras gecreëerd met picknick 

tafels erop, het voetbalbestuur + vrijwilligers zijn er maar druk mee 
(geweest). Zaterdag jl. waren ook Nico Veldhuis (+zoon!) druk in de 
weer met het inbouwen van een bar in de bestuurskamer. 

 
 

TVO functionarissen bedankt! 
 

 
Op 28 juni werd afscheid genomen van 

diverse TVO functionarissen. Zoals vlnr. 
van Henri Boonk contactpersoon/techn. 

staf, bedankje voor wasvrouw Liesbeth 
.Knol, afscheid van TVO2 leiders Pascal 
Ottink en Henk Oolbrink, trainer Leo ter 

Haar, speler Andy Tolhuis en grensrechter 
Marco Ottink.  
Rechts zijn er bloemen van TVO1 

aanvoerder Joost Wielens voor de stop-
pende elftalleider Arjan Annink.  
(foto facebook) 
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Puike sportvelden, natte fietstocht, lekker buffet 
In de maand juni waren nog enkele evenementen inzake TVO 
georganiseerd. En ook; de accommodatiewerkgroep verrichtte weer 
prima werk op de velden. 

Met ondermeer het plaggen leggen voor de doelenism. de fa. Harry ten Dam 
en het vooral tijdig en regelmatig veldensproeien. Wat bij aanvang van de 

eerste trainingen een puike grasmat op alle velden betekende! Klasse, alle 
medewerkers.. 
De werkgroepsleden Jan vd Laak en Evert Knol (met Liesbeth) hadden 

maandag 22 juni de fietsmiddag georganiseerd. Het zat niet mee met het 
weer…. Wat heet, het miezerde flink het eerste deel meer dan een uur lang 
en ondanks de fraaie natuur richting Haaksbergerveen was de stemming in 

de doordrenkte groep redelijk teneergeslagen.  
Rasoptimist Eric Pelle raadpleegde zijn mobieltje bij het rustpunt (met snelle 
Jelle repen) en voorspelde; ‘vanaf nu droog weer’. Maar hij wist de anderen 

nauwelijks te overtuigen… Echter, tijdens de terugtocht klaarde het weer 
gaandeweg op en de stemming werd navenant beter tot goed. Terug bij de 
Kruudnhof was in de sportzaalkantine de natte fietstochtervaring snel 

vergeten en de acc.werkgroepleden en schoonmaaksters bij TVO genoten 
tenslotte van een prima buffet. Wat heet, het smaakte voortreffelijk. ‘Loat 
dat mar anBearndoawer’, was een terechte opmerking. 

 
 

MUITERWEEK ZEER GESLAAGD EN MET RECORD 
 

Eind juli werd Beckum weer eens nadrukkelijk op de kaart gezet. 

Het evenement Muiterweek kende zijn 25e uitvoering. En na, 
eerder, enkele mindere jaren mag best gezegd worden, dat de 
reeds eerder ingezette verbetering van het programma dit jaar 

leidde tot aantrekkelijke evenementen. Het waren dan ook 
tropendagen voor de organisatie, maar ze hebben zich er prima 
doorheen geslagen.  
 

Na de geslaagde quiz woensdag en donderdagparty was bij fraai weer vrijdags het 
grasvolleytoernooi een eerste hoogtepunt. Bij de finish vd. Kauwgumbalrally met 

fraaie uitgedoste vehikels, oudjes, grote bakken met veel lawaai was er extra 
hilariteit. Sommige wagens dachten lekker stoer slippend een bandenspoor op de 
straat te trekken, maar zagen dat jammerlijk mislukken. Verreweg de meesten 

gingen hun bolide nadien gewoon netjes parkeren op het kerkplein.De Strong Muiter 
Run was een voltreffer voor deelnemers en publiek.Modder, water, klimmen, kruipen, 
kortom afzien tot aan het gaatje… 

Het voetbaltoernooi vormde met veel deelname voor een geslaagde afsluiting vd 
Muiterweek. 
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Mede-organisator Nick Laarhuis vatte deze editie van de feestweek 
aldus samen. 
De handjes dichtknijpen. Dat mochten wij als Muiters tijdens de 2015 editie 

van de Muiterweek en dit werd ook beaamd door vele gasten met de 
veelgehoorde woorden: wat hebben jullie geluk gehad met het weer! Op 

woensdag starten we af met een door een variatie van jeugdige en minder 
jeugdige Beckummers aan de quiz met uiteindelijke het minder jeugdige 
team van Rudy Asbroek, Hennie Meulenkamp en Marcel Breukers. Op 

donderdag sloeg de beerpong ook goed aan en gingen velen met elkaar de 
strijd aan op onze beerpong variatie. Zoals we gehoopt hadden was het op 
vrijdag een aangenaam volleybaltemperatuurtje en met een record aan 

inschrijvingen(48) won het Hengeveldse: ‘Pannacotta da’s kaas’ het toernooi. 
In een volgepakt café draaide DJ Sander Scheperman savonds op de tropical 
party. Op zaterdagochtend startte de kauwgumballrally, met wat pech en 

blikschade voor mede- organisator Harry van Bemmelen spraken de 
deelnemers van een mooie route en in de namiddag ging Clint Veelers als 
grote winnaar over de finish. Ook op de zaterdagavond wisten vele 

feestvierder Beckum te vinden en de band Kroepin’ brak met veel confetti de 
tent af. De strong muiter run met maarliefst ruim 100 deelnemers op de 
muiterzondag leverde zondag een gezellige drukte rondom het café. 

Geraldine Abbink won bij de vrouwen, Robin Koershuis en Denver Bijslma 
wonnen bij de mannen. Zondag avond speelde de band Square Mountain Kid 
de pannen van het dak bij café Halfweg. Maandag werd er traditioneel 

afgesloten met het café voetbaltoernooi met wederom Assink als winnaar bij 
de mannen en Café Halfweg 2 o.l.v Lindsay Mulder bij de dames. 

 
We kunnen als muiters tevredener als ooit terugkijken op deze muiterweek met als 
kers op de slagroom een ruim biervatenrecord met 104 vaten over het gehele 

weekend. Wij willen als laatste alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die op welke 
manier dan ook hun steentje hebben bij gedragen aan deze editie van de Muiterweek. 
Dit jaar ook een woord van dank aan Brian Asbroek die na vele jaren trouwe dienst 
(en elke ochtend als eerste aanwezig tijdens de Muiterweek) afscheid neemt van ons. 

Bedankt en allen tot volgend jaar.  

Nick Laarhuis 
 

 
 

Inzet en 

vermaak bij het 
druk 
bezettegrasvolle

y-toernooi 
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Fraaie bolides bij 
start van de 
kauwgumbalrally 

 
 
 

 
 
 

Afzien bij de Strong 
Muiter run: Pittige 

onderdelen waren 
gebouwd; onder 
netten door en over 

bulten in de 
modder, jonglerend 
over de beek, 

wadend door de 
beek, klimmend 
over obstakels etc. 

om vlak voor de 
finish nog in een 
bad te duiken ! 
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Een fraaie ‘pas-de-deux’ tijdens het voetbaltoernooi(Foto’s Stef Buntefotography) 

 
Gezellige boel bij Tour de boer Twickel 
 

 
Gezellige boel bij de schapenboerderij van Marwin Hofstede tijdens Tour de  
boer Twickel afgelopen zomer (foto Christian vd Mey TC Tubantia) 
 

‘In de schuur van de boerderij van de familie Hofstede is het al een gezellige 
boel. Bezoekers stromen binnen en voor iedereen is er koffie en een 
pannenkoek. Hoogtepunt is het scheren van de schapen. Onder de 

toeschouwers ook veel kinderen’. Aldus het positieve bericht op facebook! 



6Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 7, 2015 
pagina 9 

GEZONDHEIDSZORG IN BECKUM 

EEN TUSSENBALANS 

 
Er zijn inmiddels drie jaren verstreken vanaf het moment dat de 

werkgroep “Versterking (para)medische zorg in Beckum” werd 
ingesteld door de stuurgroep “Dorpsplan-Plus. 
 

De opdracht was om de zorg dichter bij de inwoners van Beckum te krijgen 
en het zorgaanbod uit te breiden, c.q. te versterken. 
In nauwe samenwerking met Carint-Reggeland en wooncorporatie Welbions 

is het gelukt om huisvesting te creëren in “de Beukenhof” en vervolgens 
zorgverleners onderdak te bieden. 
De gezondheidspost huisvest op dit moment een huisarts, wijkzorg-

coördinator, prikpost, fysiotherapeut, acupuncturist en een podotherapeut.  
In onze laatste bijeenkomst (april 2015) hebben alle disciplines aangegeven 
redelijk tot zeer content te zijn over de ontwikkelingen, waarbij de groei van 

het aantal patiënten bij de huisarts opvalt.  
Men wil graag verder op de ingeslagen weg. Dit betekent dat de werkgroep 
het voorstel zal doen aan de stuurgroep van Dorpsplan-Plus om het project 

een permanent karakter te geven met de volgende opdrachten voor de 
werkgroep: 
1. fungeer als klankbord voor zowel de zorgverleners als de stuurgroep, dan 

wel dorpsraad. 
2. ondersteun de zorgverleners bij activiteiten ter versterking van de 

(para)medische zorg. 
3. zoek samen met alle betrokkenen naar passende permanente 

huisvesting. 
 

Voor nadere informatie kunt u te allen tijde terecht bij de zorgverleners (zie 
elders in BBB voor telefoonnummers) of bij leden van de werkgroep. 

Namens deze, Egbert Pasman 

 
 
Persoonlijk 
Geboren, Lenn, zoon van Dennis en Lianne ten Barge 
Cas, zoon van Marco Ottink en Susan Annink 
Sam, zoon van Ilse Koenderink en Jan Zum Grotenhof 

Tieme, zoon van Danny Ottink en Nicole Kamphuis 
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Beckum Beter Bekeken de zomer door 
 

 Loslopende honden in Oele plaag voor koeien in de wei. Deze serieuze klacht 
werd geuit door Johan Harink, die onlangs een koe moest laten afmaken. 

Deze was door een loslopende hond opgejaagd en uitgebroken, waarna zij 
ernstig verwond raakte. Zo’n incident is wel vaker voorgekomen. Het beroep 
van Johan Harink op eigenaren van honden om deze niet los in het 

buitengebied te laten lopen, mag dus als een terecht appel genoemd worden 
 

 De luchtballonvaart voor de winnaars vd verloting tijdens de Beckumer 

Pinksterfeesten werd eind juni gehouden. Vanaf de hoge wei van Lonink 
achter het Proggiehoes werd het gevaarte gereed gemaakt en met lucht 
gevuld; wat een gigantische ‘Grolsch’ballon. Twaalf gelukkigen namen plaats 

in de mand en stegen op. Om ergens in het buitengebied van Losser te 
landen na een behouden vaart. Elfride; ’best wel eng, dus niet te diep kijken, 
later viel het gelukkig wel mee en na zo’n 1 ½ uur voelden we weer vaste 

grond onder ons. Leuk om mee te maken’. 
 

 In Hengelo haalde een terrasincident de landelijke pers en social media. 

Korte lontjes, verwaande teutebell’n, zg. haartje in een broodje en boos op 
een filmer die deze zielige vertoning op z’n mobieltje zette. Zwaar 
overdreven allemaal, maar wel; kenmerkend voor de mentaliteit van een 

deel vd. samenleving… 
 

 Mariet Eijsink, Truus Kamphuis en Marian Jannink stonden pontificaal 

afgebeeld in de TC Tubantia. Ze spraken namens de Zonnebloem Beckum, 
dat 50 jaar bestaat. Een mooi artikel met alle ins en outs van deze 
jubilerende zelfstandige afdeling. En dat willen ze graag zo houden. 

‘Aanpassen aan de behoefte van de deelnemers en openstaan voor nieuwe 
dingen. Activiteiten voor een brede groep mensen met een fysieke 
beperking. Veelal kleinschalige activiteiten en een-op-een begeleiding  

worden steeds belangrijker’. 
En ook; de Zonnebloemafdeling van Beckum hoopt binnenkort haar eerste 
mannelijke vrijwilliger te verwelkomen. Waarvan acte!  
 

 En ineens lazen we dat ook Hengelo ruimte gaat bieden aan 135 
asielzoekers. Heel nobel in deze tijd van vluchtelingen die noodgedwongen 

over Europa uitzwerven. Het nieuws lekte onhandig uit, ook al omdat de 
beoogde plek al besproken is/wordt. Dat zou nog een flinke klus voor de 
gemeente kunnen worden om deze toezegging uit te leggen zonder overleg 

met de politiek vooraf. Want dergelijke humane doch gevoelige plannen zijn 
a priori al voer voor kritische  personen of bewegingen. Bezwaren, foute plek 
hier niet, overlast buurt etc. De eerste politieke reacties waren evenwel 

positief en dat is hoopgevend. Nu maar hopen dat – bij  nader inzien – geen 
grote barrières worden opgeworpen… 
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 De Nijmeegse Vierdaagse. Voorwaar een mega sportief evenement elk jaar. 
Waaraan ook deze keer (weer succesvolle) Beckumer deelname was. Zoals 

Sandra Nales, Henk en Ine ter Braak alsmede Yvonne Wielens. Vier dagen 
40 kilometer wandelen, goa d’r ma anstoan. Naast die andere plaatsgenoten 
heeft Yvonne al menige wandeltocht achter de rug, maar die vierdaagse is 

het summum.  Het neusje van de zalm zogezegd. ‘Geweldige ervaring, 
massale deelname en dito enthousiast publiek. Je voelt je een beetje 
koningin bij al die aanmoedigingen, terwijl het toch gewoon ging om 

wandelaars’, lacht Yvonne. Of ze nog vaker mee zal lopen? ‘ik ben nou niet 
het type dan per se 10, 20 keer of vaker mee wil lopen, maar volgend jaar 
een 2e keer is best mogelijk’.  
 

 Ook weer minpunten in Beckum (die bekend zijn!); zinloos vandalisme. 
Enkele voorbeelden; lantaarnpalen ruw uit de grond  lichten in nachtelijke 

uren en in een beek smijten. En ook; van stro-en hooibalen werd bij een 
boerenerf zo maar het plastic losgesneden. Verder commentaar? Is teveel 
eer voor de daders… 

 
 

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. 
Voor informatie kunt u bellen met B. Goselink ; tel.  074-3676262 

 

Luk akkefietjes 

Ik heb mie zo dat sport’n deur dee miljonears op’’t voetbaveeld annekekk’n. 
Dan zag ie dee kakkers loop’n met ne striep heure op’nkop, ne sjaal um’n 

kop. Rose scheuntjes an, koptelefoon op, kapoesjon oawer de hassens. … 
Joa, joa de sjoow mös go on. trendie kleare en hadde muziek in kop zich loat 
opfokk’n um ne optimale prestatie te kön’n leawer. Dan goat ze vlak veur ’n 

oftrap in ne kring gebukt en gearmd bie meka stoan en schreeuwt een of 
aandere onbenullige kreet. ’D’rop of gin vret’n’, ‘wie maakt ze in’, ’mei’j ze 
van de beene’, ‘schop ze veur de kneije’, zoiets. 

ik wil dit zo eff’noet’nloss’n pols veur oeleu schetsen in vergelieking met 
vrooger. Hé, joavrooger…. in oons’ntiedgaf’t geels gin brosius bie de sport. 
wat wo’j toch, de leuhad’n het geeld er nog veur en dee flauwekul met 

döppe in de oar’n en ne kapoesjon op de hassens as veurbereiding; wat e 
verweenespatsenmakers.. Ik ston in mienepubertied op goal bie’tvoetbal’n. 
en de oetrusting- en veurbereiding van ne wedstried gun as volgt. 

zaoterdagsteengmirrageasnor’tlaand hen, veur twee daageknol’nroer’n en op 
dreeheupesmiet’n, dat was genog. Dan vlot nor hoes hen, ne 
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teelderpotstroefett’n, kearnemelksen pap d’r achteran, dree vette 
boer’nloat’n en op de fietsenor’tvoetbalveeld. In de taske oonder ’n 
snelbeenderha’jvoetbalschoone - gewoonezwart’n – ne 

eenggeneidezwattevoetbalbokse en kousen. ’n Voetbalshirt ha’knig, ik gung 
in de goal stoan met ne vaal’ngreun trui, den ik de hele wekkedoarvüür ok 

daags anhadde had… Noa ’n wedstriedstoonk e dan nigalleene nor ne wekke 
zweet, mernoa de zoatersagwasse ok vake drekkerig van miene snoekduiken 
en slaidingsop’t modderige veeld. Kiek, en dan wön het tied, 

datteoetwönewasket, dat wön’t… Noa de wedstriedwasken ie oe met ne bak 
water oet’ de putte en gung nor Joko. Den har lekkere Jamin ijsco’s; ne 
gewoon pekske ik zilverpapier voor ’n dubbeltje, met chocolade d’r 

umhenkos’n den viefteenceent. Um de bosschop van’t verhaal kot te hool’n; 
zee buntrechtewoadkatsvan’t padje of…..                                                         
HekselmesienHarry 

 

Nieuws van de Bieb op school 

Inmiddels is het nieuwe schooljaar voor de kinderen al weer een vertrouwd gegeven.  
In de Bieb zijn we al een paar kinderen en ouders tegengekomen die trouw lid zijn. 
Maar we willen het eigenlijk nog wel een beetje drukker krijgen. 

Tijdens de inloopavond op 15 september jl. zijn er wat nieuwsgierigen binnengelopen 
en ze waren verbaasd dat er zoveel te leen was. Vooral voor kinderen natuurlijk. Maar 
volwassen leners kunnen het zich ook heel gemakkelijk maken. Staat het hier niet in 

de kast, dan kan het altijd via Hengelo naar hier komen. 
Een abonnement op de Bieb geeft ook veel extra’s. Dus informeer er eens naar. 
Nog even een vraag. Tijdens de openingstijden op woensdag kunnen we nog wel een 

extra kracht gebruiken. Denk er eens over na. 
Tot ziens op de Bieb.  Marijke 

 

TVO handbal laat van zich horen 

 
Donderdag 20 augustus was alweer de laatste hardlooptraining van Harry 

Ensink! Een leuke combinatie van kracht en intervaltraining met als afsluiting 
een heel mooi parcours met allerlei hindernissen! Harry nogmaals bedankt!! 
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Aankomende week begint de selectie met de reguliere handbaltrainingen!de 
trainingen van de recreanten begint op donderdag 3 september! 
 

 

 

Ook werd afscheid genomen van Nicole ter Mors. Zij heeft zich ingezet voor 

de seniorenzaken van Technische Commissie van TVO Handbal. 
‘Nicole nogmaals hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren! Joyce 
Asbroek neemt het stokje van haar over. We wensen Joyce veel succes en 

plezier’. 
 

Volksfeesten Oele 2015 
 

Voor het eerst in de nieuwe tent. Het zag er allemaal prachtig uit. 
De weergoden waren met ons…en het zonovergoten feestterrein 
werd één groot gezellig terras. 
Vrijdagavond begon het feest met de geinplaybackshow. Het mannelijk schoon uit de 

Ploay won deze avond met glans met hun klokkenluiderslied. Disco Blacklight zorgde 
voor de vrolijke babbel tussen de acts en ook voor lekkere muziek. Zaterdagochtend 
kinderspelen.  

De kinderen konden hun hart ophalen bij de spelletjes die weer georganiseerd 
werden door de dames vrijwilligers die schijnbaar nooit uitgeput raken of zonder 
leuke ideeën zitten Ditmaal was het thema Disney. Clown Funny was er ook, de 
kinderen konden zich laten schminken, en het was een vrolijke boel. Voor de kinderen 

was er ook de scouting en een quadbaan en een rodeostier. Er was een voorstelling 
met een goochelaar en later werd er samen  gegeten en gedronken. Het feestterrein 
was gezellig met een zweefmolen en leuke kraampjes, met spelletjes en lekkere 

hapjes. 
Zaterdagmiddag, traditioneel vogelschieten. Zoals altijd loste ook dit jaar de 
burgemeester het 2e schot.. Ons aller  Geit Geugies schoot de vogel eraf bij de heren 

en werd voor de vierde keer schutterskoning. Van de dames won , net zoals vorig 
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jaar een van de Heuker of Hoek dames, dit maal was Lilian Heuker of Hoek de 
gelukkige winnares. De Jeugdwinna(r)es was Mirthe Morskieft. ’s Avonds was er feest 
in de mooie nieuwe tent met de Perfect Showband. Een waanzinnig feest tot in de 

kleine uurtjes. 
In de nacht van zaterdag op zondag 30 augustus is er heel veel regen gevallen..Dat 
betekende een heel nat terrein. Te nat om de maar liefst 42 aangemelde teams voor 

het grasvolleybaltournooi rondom de tent te laten spelen.Er werd besloten het 
grasvolleybaltournooi naar de overkant  te verplaatsen, naast de  spectaculaire 
minimarathon mennen die daar ook gehouden zou worden. Deze wei ligt nl. een stuk 

hoger.  Het was een prachtig schouwspel. Al die kleurige teams bij elkaar. Het 
volleybaltournooi werd gewonnen door: Alizapride hydrochloride.’…(moeilijke 
naam…).Verderop op deze wei konden we zondagmiddag genieten van de 

minimarathon paarden en pony´s. Scheuten had het beste resultaat met haar tinker 
Kim. Zij had na 2 rondes 300,49 strafpunten. Daarna Lieke van Amerongen met 
305,05 strafpunten en Remco Brand eindigde met 323,12. 
 

Van 10.00 tot 14.00 uur heeft een groot aantal oldtimer-tractoren meegereden met 
een rit door onze fraaie omgeving en na 14.00 kon het publiek deze bijzondere 
exemplaren bewonderen. Om 12.00 uur s´middags vertrokken ook de eerste 

deelnemers die mee deden aan de fietstocht.Op de zondagmiddag, zo tussen 17.00 
uur en 18.00 uur konden we voor de eerste keer luisteren naar de jonge band KENNY 
DAN. Er was heel veel belangstelling voor en de jongens Jeroen en Ben ter Bekke, 

Tymen Ottenschot en Koen Pierik hebben ons dan ook zeker niet teleurgesteld maar 
zetten een prachtig stukje muziek neer.´s Avonds vanaf ongeveer 19.00 uur Melrose. 
Het spetterde zondagavond in de tent….Oele kan terugkijken op een prachtig School 

en Volksfeest 2015. 
Anita ter Laak 
 

 

Schutterskoningen Oele: Gerrit Geugies, Lilian Heuker of Hoek 

enMyrthe Morskieft! (fotofacebook) 
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volop publieke belangstelling; gezelligheid bij de buitenbars 

 

Vierspanners in actie (foto’s facebook) 
 

Touwtrekkers Oele in actie op EK Belfast 

 
Nederlandse touwtrekploeg met Oeler inbreng; mooie 5e plek op het EK in 

Belfast Met oa. Herman Brinks, Jawin Oosterveld, Martin Hengelman en 
Ronald Hengelman bij Belfast YMCA Playing Fields. (foto TVV Oele facebook) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002932974796
https://www.facebook.com/jawinoosterveld
https://www.facebook.com/martin.hengelman
https://www.facebook.com/ronald.hengelman
https://www.facebook.com/pages/Belfast-YMCA-Playing-Fields/690189807694150?ref=stream
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MiXX VOOR DE ZONNEBLOEM 
 

UITNODIGING 
 

Op MAANDAG 5 OKTOBER verzorgt zangkoor MiXX een 
optreden voor de gasten van de Zonnebloem en hun 
partners en familieleden.  

De programmacommissie heeft een speciaal voor ons samengesteld 
programma in elkaar gezet met voor elk wat wils. Er worden populaire 

liederen gezongen, maar we kunnen ook meezingen op melodieën die ons 
bekend in de oren klinken.We nodigen u uit op MAANDAG 5 OKTOBER, in de 
grote zaal van zalencentrum Assink. 

De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur en u wordt 
verwelkomd met een kopje koffie en in de pauze wordt u een drankje 
aangeboden.De entreeprijs bedraagt € 5.00 p.p. 

De voorstelling is om 21.30 uur afgelopen. 
 

Gasten uit Beckum, u mag hier op eigen 
gelegenheid naar toe gaan met 
familie/vrienden. Hebt u geen vervoer dan 
kunt u contact opnemen met Annet 
Hofstede, tel. 3676570 
 

 
 
 
Mededeling van de Zonnebloem, en de 
Ouderensoos, [soosseintje] 
Dinsdag 6 oct, a,s is de eerste soosmiddag, deze middag houden we samen 
met onze zonnebloemgasten, iedereen die op de zonnebloemmiddagen te 

gast zijn, en natuurlijk de mensen die zich aangesproken voelen zijn allemaal 
van harte welkom, we beginnen om 14,30 uur met een viering waarna een 
gezellig samen zijn met een borreltje, en om ongeveer 15,45 uur een 

uitgebreide broodmaaltijd, waarnaar we om 17,00 uur weer huiswaarts gaan, 
U bent hier allen van harte bij uitgenodigd, en zeker welkom. hou deze 
middag vrij, en tot dinsdag 6 october. 

Groeten het Zonnebloem en het Soosbestuur 
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BBB AAN DE BARBECUE 
en afscheid van Tonnie Vossebeld 
 

Het vertrouwde beeld zo de 3e zondag van augustus op het 
Geertmanplein voor de sportzaal. Waar alle BBB medewerkers – 

van bladmakers, afwerkploeg tot bezorgers (met hun partners) – 
waren uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue. 
 

Het weer en de bbq (van Marcel) waren optimaal en de stemming was 
gaandeweg meer dan geneuglijk. Voorzitter Egbert Pasman van de St.Druk 
voor Beckum dankte iedereen voor de blijvende trouwe medewerking. Hij 

memoreerde respectvol het ziekteproces van twee trouwe medewerksters, 
Minie en Gerda; hun wordt alle sterkte toegewenst. Ook werd het 
terugtreden onlangs van Tonnie Vossebeld als bestuurder van de St.Druk v. 

Beckum en technisch lay-out specialist en advertentie coördinator van BBB 
toegelicht. Zijn brede verdiensten gedurende 6 jaar werden door Egbert in 
rake en ludieke bewoordigen gememoreerd. ‘Hij vond voor alle apparatuur 

problemen een slimme en vaak relatief goedkope oplossing’. 
Tonny, die al enkele jaren in Delden woont met Riky, maakt zich thans 

verdienstelijk voor de Wendezoele en daar kan hij zijn creatieve ei ook prima 
kwijt. Met een flink applaus onderstreepten de aanwezigen hun dank voor 
het vele werk van Tonny voor BBB en aanverwante drukzaken in Beckum 

gedurende de laatste zes jaar. 
Jan Busscher is inmiddels bestuurder van de Stichting en Marscha Pot is 
advertentiecoördinator in de BBB redactie. 

BBB redactie 

 
Jeugdraad Beckum Zomerse Activiteit ! 
 

Na het grandioze succes van vorig jaar werd ook dit jaar weer een Tour du Keêt 

georganiseerd op 16 augustus! Bij het Proggiehoes werd gestart voor een prachtige 
ketenroute door Beckum. Dit jaar met nieuwe keten, nieuwe spelelementen en 

natuurlijk een nieuwe winnaar! Dit 

jaar viel niet alleen voor de keten 
een prijs te halen met de mooiste, 
leukste en gezelligste keet maar ook 

onder de deelnemers viel er een prijs 
te verdelen. In het kader van 
Beckum Games vonden er 

verschillende activiteiten plaatsvinden 
waarbij voor de 2de keer de titel van 
de Beckum Games werd 
overgedragen.. 
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OOK JEUGDRAAD BECKUM! 
Vrijdag 2 oktober kun jij in de schoenen staan van je favoriete 

voetbalhelden! De Jeugdraad houdt die avond namelijk een FIFA-toernooi, 
waarbij je kunt strijden tegen andere spelers. De avond zal worden verdeeld 
in meerdere rondes, met uiteindelijk een felbegeerde winnaar. Het begint om 

19.30 uur. Doe je graag mee? Geef je dan op door te mailen 
naarjeugdraadbeckum@gmail.com.  
 
 

HET TVO GILDE, extra impuls voor de sport in Beckum !! 
Door enkele mutaties zijn 2 nieuwe leden  - tussendoor –welkom bij het TVO 

Gilde. Wie wil lid worden van deze vriendengroep die jaarlijks onze omni-

vereniging materieel steunt en goede voorstellen financieel honoreert tot 

welzijn van alle afdelingen? 

Inmiddels heeft Arnold Asbroek zich aangemeld als TVO Gildelid. Dat is 

mooi, welkom Arnold, wie volgt? 

 
NIEUW SEIZOEN, NIEUWE KANSEN VOOR TVO 1 

De voorbereiding 
TVO oefende tegen Sc.Neede; via 3-0 en 4-0 een 4-2 zege en was tegen Sc.Eibergen 

met een improvisatie-elftal (vakantie, 7 afwezigen) gaandeweg kansloos, via 3-0 een 
8-0 nederlaag. Vervolgens thuis tegen Sc.Rekken, met coach Frank Bruins, werd het 
spel - weer na een hoopvolle eerste fase – slordig. Maik O. kopte 1-0 binnen, 

ruststand 1-2 en eindstand 2-3.. Eerste positieve indrukken: enkele jonge 
nieuwelingen zijn sterk in duel, combinatie en passing, terwijl de voorlopige selectie 
ontspannen acteert.  

Eerste test; bekeren tegen HSC21 2, dat viel niet tegen. De favoriete thuisclub 
(reserve hoofdklasse) kon weliswaar met snel, wisselend combinatiespel TVO onder 
druk zetten, maar TVO counterde enkele keren venijnig. Jorn G. brak door-schoot 

net naast en Jorn vL. dwong HSC goalie Marin J. met een geplaatst schot tot een 
uiterste krachtsinspanning. Toch  leidde HSC na een verrassend afstandschot en 
benutten van uitgespeelde kans halverwege met 2-0. Na de 3-0 leek het TVO verzet 

gebroken,maar 2x Jorn vL. tekende voor de 3-2 stand en in de slotminuten stelde 
HSC de zege toch veilig; 4-2. Bij het toernooi in Borne won TVO netjes om de 3e 
plaats van Oldenzaal (coach Clemens Zwijnenberg) met 2-0, weer een beker binnen 

... De 2e bekerpartij thuis tegen Rood Zwart (met bij TVO nog 3 belangrijke 
absenties) werden nieuwe posities ‘uitgeprobeerd’. TVO startte gretig, maar snelle 
Rood Zwart uitvallen waren effectief waar TVO voorin scherpte miste, 0-2 bij rust. 
Eenzelfde beeld na rust, waar TVO verzuimde te scoren en de gasten later een fout 

koelbloedig afstraften; 0-3. De laatste bekerpartij bij Reunie was vooral van TVO 
kant een draak van een wedstrijd. Het liep niet, het was heet, het was de morgen na 
Oele (werd ook ergens gemompeld…) en Reunie won simpel met 2-0. De oefenpot 

tegen en bij Borne gaf vervolgens een heel ander (en verfrissend) beeld 2-4 winst! 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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WIST U DATJES…. 
 De kop was eraf begin augustus, toen TVO A1 en TVO2 thuis oefenden 

tegen Rekken A1 en Rekken2. Dat ging redelijk succesvol, wat heet, met 5-
1 en 7-2 werden de groenhemden naar huis gestuurd. Mn. bij TVO2 was de 
onvervalste hattrick van Nik ‘Bony’ Asbroek na rust opvallend; positie 

kiezen, koel en technisch fraai ingeschoten!TVO3 schoot de mogelijke 
ambities van Hoeve V.4 aan flarden met een eclatante 8-2 zege…  

 TVO a won ook van DEO met 3-5 en het sterke Oldenzaal met 2-0 (De 2e 

helft lieten de gasten dotten van kansen onbenut, dat ook wel weer…). B1 
haalde uit tegen Sc.Enschede (9-3) en remiseerde bij Winterswijk. C1 houdt 

van remises; 3-3 tegen Losser en ATC.Ook de 6-6 remise van TVO d2 tegen 
Bredevoort was opvallend. TVO4 werd de oren gewassen door Delden4, 0-8 
en het 3e won ruim van Buurse3. TVO2 kwam pas na de rust goed los tegen 

Hoeve V2 en won met 1-5 afgetekend. 

 
 

Informatieavond bestemmingsplan Beckum 
 

Bestemmingplan Beckum 

Het bestemmingsplan Beckum wordt geactualiseerd. Het vigerende 
bestemmingsplan Beckum is vastgesteld op 5 december 2006 en 
onherroepelijk geworden op 17 mei 2007. 

 
Bestemmingsplannen moeten binnen een periode van 10 jaar worden herzien en 
opnieuw zijn vastgesteld. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Beckum in zijn 

geheel herzien. Het bestemmingsplan is een conserverend plan, waarin het huidige 
gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in 
het bestemmingsplan. 

 
Plangebied 
De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door het dorp Beckum 
(Beckumerschoolweg, Haaksbergerstraat, Pastoor Geertmanstraat, de Hagmolenbeek 

en het Buitengebied). 
 
Inzien en zienswijzen 

De gemeente heeft inmiddels een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Wij 
informeren u graag over de inhoud en de procedure van dit ontwerp 
bestemmingsplan. U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 

van 7 oktober tot en met 17 november 2015 op afspraak inzien bij de afdeling 
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op 
www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0097-0201. Tijdens de inzagetermijn kunnen 

inwoners en belanghebbenden schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen 
bij het college van B en W o.v.v. het zaaknummer 1092099. Voor het mondeling 
indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis, 

telefoonnummer 14074 
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Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Beckum 
Op maandag 5 oktober 2015  organiseert de gemeente Hengelo een 
inloopavond. Tussen 19.00-21.30 uur bent u welkom in Basisschool de 
Bleek in Beckum. 
Tijdens deze inloopavond kunt u het voorontwerp bekijken, vragen stellen en uw 
opmerkingen kenbaar maken. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met 
Marije Brummelhuis van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen, 
telefoon 17074. 

 
 

Zijlijn In de week zetten 
 
Vroeg in dit voorjaar vroeg mijn oudste zoon Erwin of ik het leuk zou vinden om met 
hem en mijn dochter Karin een paar dagen weg te gaan. Ik mocht bepalen waar naar 

toe. Hij wilde dat bij mij in de week zetten. Ik heb geantwoord dat weken niet nodig 
was, daar was ik altijd voor in! Bert ,onze jongste zoon wilde niet mee. Lang geleden 
is hij als 17 jarige een weekje naar Rennese geweest en daarna nooit weer. Thuis is 
veilig en vertrouwd. Ook goed. 

Het reisdoel werd 4 dagen Krakau in Polen en wel 19 juni. Vliegen uiteraard. Zoals 
velen van u inmiddels wel weten is Bert 5 Juni gestorven aan een hartstilstand, nog 
geen 50 jaar oud. Er was veel verdriet en er moest veel geregeld worden en toch,een 

week later moet je allemaal weer verder, zonder Bert. 
Krakau, ik vond het veel te vroeg en was er helemaal niet aan toe maar de kinderen 
dachten dat het misschien wel goed zou zijn om even weg te gaan. Achteraf was dat 

ook zo. We voelden alle drie hetzelfde verdriet en gemis en het was goed dat we er 
samen over konden praten en huilen Natuurlijk hebben we ook Krakau bezichtigd . 
Het grote plein is in de laatste 25 jaar geweldig opgeknapt en vernieuwd. We hebben 

de lakenhallen bezocht en de prachtige Maria-kerk met de geweldige altaarpanelen.Je 
kon als je dat wilde, gebruik maken van de mooie koetsjes met elk 2 paarden er voor 
die de hele dag en avond rond het plein en door de stad reden. De andere dag 

hebben we de Jodenwijk bezocht en wat verder op onze weg kwam. s'Avonds hebben 
we heerlijk op de veelal overdekte terrasjes gezeten compleet met heaters en per 
stoel een deken. Lekker warm! Een avond hebben we in een heel luxe restaurant 

gegeten . Volgens ons Krakau boekje moest je dat meegemaakt hebben. Ik vond het 
prachtig, die ambiance, het eten en als extraatje werd aan de tafel naast ons een 
meisje ten huwelijk gevraagd compleet met een knieval en rozen. De jonge man 
kreeg ja en een applaus van het publiek... 

De derde dag hebben we de concentratiekampen Auswitchz en Birkenau bezocht. We 
hadden een nederlands-talige gids die ons goed begeleide. We weten allemaal wel in 
grote lijnen wat daar gebeurde maar als je het zelf ziet en de uitleg erbij hoort 

hielden meerdere bezoekers het niet droog. Onvoorstelbaar dat een volk een ander 
volk uitroeit en hoe. Zes uur later waren we terug in Krakau en scheen de zon. De 
kinderen wilden de stad in. Deze moe was moe en ik heb me heerlijk op bed 

genesteld met een boek en heb ook nog een uurtje geslapen. Als besluit hebben we 
s'avonds lekker gegeten en nog een terrasje gepakt. 
Het waren toch fijne dagen en voor herhaling vatbaar.Rie Menkehorst 
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Archeologisch onderzoek 750 jaar 
BeckumWordt het mysterie van Beckum opgelost? 
 

Een officieel document uit 1266 vormt de geboorteakte van Beckum, dat 

volgend jaar het 750-jarig bestaan viert. Het document vertelt over de 

verkoop van het huis van Werenbolders in Bechem. Maar was het een 

kasteel of een klooster en wie woonde er? Archeologisch onderzoek moet 

na 750 jaar duidelijkheid verschaffen. 

 

Johnny ter Avest en Niels Bakker (foto Lars Smook TC Tubantia) 
 
Er heeft iets gestaan, zo veel is duidelijk. Maar wat? Die vraag houdt 

gemeentearchivaris Niels Bakker en Johnny ter Avest van het Historisch 
Archief Beckum al een tijdje bezig. "Toen ik klein was hadden de oudere 
inwoners van Beckum het er al over dat hier een kasteel of een klooster 

moet hebben gestaan", vertelt Johnny. Hij pakt er een landkaart uit 1830 bij. 
Twee zijstromen van de Hagmolenbeek kunnen volgens hem niet anders dan 
de grachten zijn, die ooit Huis te Bechem (Beckum) omringden. "Ze zijn nu 

nog te zien", vult archivaris Niels aan. "Ik heb er pas nog foto's gemaakt. Er 
liggen daar echt twee grachten haaks op de Hagmolenbeek en dat prikkelt 
mijn nieuwsgierigheid." 

De eigen bevindingen, bronnenonderzoek en mondelinge overleveringen 
vormen nu aanleiding om een oriënterend onderzoek uit te voeren. Dat moet 
vervolgens leiden tot een daadwerkelijk archeologisch onderzoek, waarvoor 

het voorwerk in gang wordt gezet door regio-archeoloog Hans Oude 
Rengerink en Jan Kees Stegeman, beleidsmedewerker van de gemeente 
Hengelo. Momenteel worden bronnen aangeboord om het onderzoek te 
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financieren. Daarbij wordt volgens Niels ook gekeken naar gemeente en 
provincie. "Het is prachtig dat we dit onderzoek volgend jaar, als Beckum 
750 jaar bestaat, kunnen verrichten en eindelijk het mysterie van Beckum 

kunnen oplossen."Dat het jubileum van het dorp onlosmakelijk is verbonden 
met Huis te Bechem, blijkt als Johnny een kopie van een oorkonde op tafel 

legt. In die oorkonde van 20 december 1266 verklaart Herman van Saterslo, 
drost van Twente, dat hij het huis van Werenbolders in Bechem met man, 
vrouw en kinderen voor 160 florijn heeft verkocht aan de Commanderij der 

Johannieters te Stenvordis (Steinfurt - red.). "Die oorkonde bewijst dat er in 
1266 al een adellijke familie was gevestigd in Beckum. De oorkonde is 
bovendien het eerste officiële document waarin de plaats wordt genoemd en 

mag daarom als geboorteakte van het dorp worden gezien", legt Niels uit. 
"Dit vormt de basis voor het 750-jarig jubileum en voor het archeologisch 
onderzoek naar Huis te Bechem of erve Altenae."  

Die laatste naam wordt voor het eerst gebruikt in een oorkonde uit 1631, 
vertelt Johnny, die ook daarvan het bewijs toont: 'Anno 1631 den 30sten 
Decembris heeft die Weledele Jonkheer van Raesfelt tot Twickeloe Droste 
des landesVollenhoes... gekoftseecker huis van vijf gebondt... 
toebehorigegoet ende erve Altenae in Beckum gelegen.'  
De naam Altenae stamt van kasteel Altenae dat volgens Johnny op dezelfde 

plek als Huis te Bechem heeft gestaan en dat in 1475 is vernield. "Dat kan 
bijna niet anders", meent ook Niels. "Ook nu weer geven de grachten aan 
dat het om dezelfde locatie moet gaan."  

 

Of het onderzoek ook duidelijkheid schept over de vraag waar de freules van 
Beckum woonden? Johnny betwijfelt het. "Het huis was van Jan van Beckum, 

dat is zeker. Maar of de freules er ook daadwerkelijk hebben gewoond?" 
Diverse verhalen over de schoonzussen, die in 1544 hun einde vonden op 
een brandstapel, doen de ronde.  

Welke versie de juiste is, daar laat Johnny zich niet over uit. Maar dat er een 
connectie is tussen de freules en het kerkdorp die verder gaat dan alleen de 
achternaam, is volgens hem duidelijk. "Jan van Beckum zou hebben geregeld 

dat de freules (Maria van Beckum en Ursula van Werdum, red.) naar Beckum 
zijn gegaan toen zij vanwege hun geloof onder verdenking kwamen te staan. 
Ze zijn berecht en verbrand in Twickel. Dat geeft toch te denken", meent 

Johnny, die uitlegt dat Delden in die tijd een eigen richterambt had, waartoe 
ook Twickel behoorde. "Want als ze echt in Diepenheim zijn opgepakt, zoals 
een andere versie luidt, waarom zijn ze dan niet daar berecht en naar de 

brandstapel gestuurd? Dat is een heel ander richterambt."  
Wie weet geeft het archeologisch onderzoek in Beckum voor eens en altijd 
antwoord op ook dat mysterie. 

Door Esther Rouwenhorst, eerder gepubliceerd in De Twentsche Courant Tubantia. 

Foto Lars Smook. 
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Het archeologisch onderzoek naar wat mogelijk de restanten van Huis te 
Bechem zijn is een van de vele activiteiten die in het kader van 750 jaar 
Beckum wordt gehouden. In de Beckum Beter Bekeken en op 
www.beckum.nl/750-jaar-beckum houden we u op de hoogte van alle 
festiviteiten. 

 
 

ER GEBEURT NOG MEER IN BECKUM… 

‘De buitententoonstelling KUNST NATUURLIJK op het Kluenven 
wordt verlengd tot 1 november’.Door aanhoudende belangstelling komen 

er nog twee maanden bij. ‘De combinatie van kunst, natuur en bijzondere gebouwen 
wordt gewaardeerd’ constateert Han Westendorp, eigenaar en beheerder van het 

kleine landgoed. KUNST NATUURLIJK is op zaterdagen en zondagen van 10 tot 17 
uur te bezichtigen. (Aldus het persbericht in de TC Tubantia). 

Zorgbakkerij bij de TukkerijDe zorgboerderij De Tukkerij, die bijna 10 jaar 

geleden gestart werd door Rudie en Yvonne Asbroek, krijgt er een activiteit bij. 
Bakker Martin Lammers leidt de zorgbakkerij de Bakhoeve bij de Tukkerij. Mensen uit 
de regio met verschillende beperkingen kunnen dan zelf brood bakken in een 

voormalige stal die geheel voldoet zorgbakkerij officieel van start, meldt het artikel in 
TC Tubantia. 

Wisseling van de wacht bij de TVO kantine 
Twee weken terug kwamen de kantine– en beheerdienstvrijwilligers bijeen om 
samen met de kantinecommissie vdsv.TVO de stand van zaken te evalueren. 
En onder het genot van een hapje en drankje informeel na te praten. 

Belangrijkste agendapunt was het terugtreden van het beheerders-echtpaar Fons en 
Coby Pot. Inmiddels zijn Evert en Liesbeth Knol bereid gevonden om die taken over 
te nemen. Enkele nieuwe kantinevrijwilligers werden begroet en Frans Scholten nam 
afscheid (met applaus en iets oonder ‘n körk). 

In deze periode van overdracht van taken, werkwijzen, afspraken, communicatie met 
leveranciers, medewerkers en TVO besturen en commissies kunnen even haperingen 
ontstaan. Ook al omdat er nieuwe bezetting moest komen voor de zaterdagdienst en 

keukendienst zondagmorgen. Maar hierin is nu gelukkig voorzien; alle diensten zijn 
weer bezet. ‘Het is zaak om alle goede ideeën, kleine oneffenheden eerlijk en goed 
met elkaar te communiceren. Mede daarvoor ligt een agenda achter de bar waarop 

alles, incl. vergaderafspraken van de sv TVO alle afdelingen, genoteerd dient te 
worden.’ memoreerde Egbert Pasman namens de kantinecommissie. Ook het 
sleutelsysteem behoeft verbetering; de sleutels rouleren bij (te) veel vrijwilligers. 

Daarom worden er (voorlopig) 2 sleutelposten aangesteld, waar de kantine-
medewerkers voor hun dienst de sleutel kunnen afhalen. Na een proeftijd wordt 
bekeken of dit de beste oplossing is in de praktijk. 

http://www.beckum.nl/750-jaar-beckum
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Fons en Coby Pot zijn dus als beheerders teruggetreden. Egbert Pasman 

memoreerde hun brede staat 

van dienst; 13 jaar actief in 
de kantine, de laatste 10 jaar 
als beheerders. “Grote 

betrokkenheid, hart op de 
tong, eerlijk, plichtsgetrouw, 
veel regelen’, dat waren de 

kernwoorden voor het 
echtpaar dat – ingegeven 
door hun gezondheid – nu 

afscheid neemt. Veel 
bloemen,een cadeaubon, een 
vrijwillige gift van de 
aanwezigen werden hun 

uitgereikt. 
 Het dankwoord van Coby 
was emotioneel, ze liet haar 

zwart-witte hart spreken voor 
al hun vele TVO vrienden. De 
intens diepe stilte nadien in 

de kantine was tekenend voor de onderling gegroeide hechte vriendschap. 

                                                                                            Jan Ottink 
 
 

 
Humor… gespot op Facebook… 
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Oprichting Stichting Beckum  
750 jaar 

 
 

 
Op de foto vlnr: Barend Meijer (penningmeester), Marloes Boenders 
(secretaris), notaris Marco Lenderink en Herman Bunte (voorzitter). 
 

Sinds maandag 29 juni is Beckum een stichting rijker. Op die datum is bij 
notaris Marco Lenderink in Haaksbergen de oprichtingsakte getekend voor 

Stichting Beckum 750 jaar. Informeel en achter de schermen zijn de 
stichtingleden, met Herman Bunte als voorzitter, Barend Meijer als 
penningmeester en Marloes Boenders als secretaris, al enige tijd bezig om 

activiteiten op touw te zetten in het kader van het 750-jarig bestaan van 
Beckum, dat volgend jaar wordt gevierd. 
 

Activiteiten in samenwerking 
Een jaar vol festiviteiten, dat kan natuurlijk niet zonder de hulp van de vele 
verenigingen die Beckum rijk is. Zo zijn de eerste contacten gelegd met 

toneelverenging Levenslust, basisschool De Bleek, TVO, Historisch Archief 
Beckum, Vrouw Actief, Vogelvreugd, de Kerstmarkt, Stichting Zomerfeesten 
Beckum, de Jeugdraad, het Blasiusfestival en zelfs de organisatie van de 

Muiterweek bij Café Halfweg. In goed overleg met al deze organisaties 
worden volgend jaar tal van activiteiten georganiseerd. De komende 

maanden houden we u via de Beckum Beter Bekeken op de hoogte van de 
verschillende festiviteiten. Informatie over 750 jaar Beckum kunt u ook 
vinden op de website www.beckum.nl/750-jaar-beckum en via Facebook: 

www.facebook.com/750jaarbeckum 
 
 

http://www.beckum.nl/750-jaar-beckum
http://www.facebook.com/750jaarbeckum
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EIGEN ACTIVITEITEN 
BoB: Bier oet Beckum 
Uiteraard organiseert de stichting zelf ook activiteiten om het 
jubileum extra feestelijk te maken. De aftrap daarvan kunt u 
meemaken én proeven op 1 januari. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
in ’t Proggiehoes presenteren we namelijk ons Bier oet Beckum, 
oftewel ons BoB. Met het aanslaan van het eerste vat en het gezamenlijk 

heffen van het eerste glas, willen we met u het jubileumjaar inluiden. Het 
bier, dat wordt gebrouwen door Frank Hendriks van de Twentsche 
Bierbrouwerij in Hengelo, is vanaf die dag voor iedereen in drie smaken 

verkrijgbaar: oerpils, tripel honing en amber. Ook de inhoud van het flesje 
staat al vast: 0,75 liter, een centiliter voor elk jaar dat ons dorp volgend jaar 
telt. Wat nog niet is vastgelegd is hoe de BoB-etiketten eruit komen te zien. 

Dat bepaalt u namelijk, door mee te doen aan de ontwerpwedstrijd. 
 
Wedstrijd: ontwerp BoB-etiket 
Wilt u een BoB-pakket winnen? Lever dan een ontwerp voor de BoB-etiketten 
in. De beste ontwerpen sieren vanaf 1 januari de bierflesjes en de winnaars 
ontvangen een bierpakket met daarin de drie Bieren oet Beckum. De 

opdracht is simpel: ontwerp een etiket waarin de historie van Beckum tot 
uitdrukking komt voor de biersoorten oerpils, honing tripel en amber. Het 
etiket is 13 centimeter hoog en 12 centimeter breed. Het logo van Beckum 

750 jaar moet centraal staan in het etiket (formaat aanpassen is toegestaan) 
en aan beide zijden moet een vrije ruimte (achtergrondkleur mag) zijn van 

anderhalve centimeter voor de nodige informatie over de biertjes. Stuur uw 
ontwerp uiterlijk 25 oktober naar 750jaarbeckum@gmail.com, via dit adres 
kunt u ook het logo opvragen. Ben je jonger dan 18 jaar? Natuurlijk mag ook 

jij meedoen! Alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 is echter 
verboden, neem daarom je ouders mee naar de prijsuitreiking. Natuurlijk 
hebben we dan voor jou een prijs klaarliggen die we volgens de overheid wel 

mogen overhandigen. 
 
Corn Country Festival 
Het zijn symbolen voor de Twentse geschiedenis: een zoutvaatje dat verwijst 
naar de Boekelose zoutindustrie, de beugelfles voor de Twentse biercultuur 
en de maïskolf, die aangeeft dat de maïs zoals we die nu kennen rond begin 

jaren vijftig van de vorige eeuw vanuit Beckum niet alleen Nederland, maar 
later ook de rest van West-Europa veroverde. Voor die tijd werd in Nederland 
korrelmaïs geteeld. Experimenten met snijmaïs werden uitgevoerd, maar 

liepen op niets uit. Het klimaat was te vochtig, het gewas en de oogst 
verrotte. Beckumer boeren toonden zich echter eigenwijs. Zo’n honderd 

hectare snijmaïs werd geteeld, met een zelfbinder gemaaid en met behulp 

mailto:750jaarbeckum@gmail.com
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van vele boeren ingekuild. Daarmee werden deze boeren niet alleen de 
pioniers van de snijmaïsteelt, zij waren indirect ook verantwoordelijk voor de 
mechanisatie van de snijmaïsteelt zoals we die nu kennen. Die geschiedenis 

willen we benadrukken tijdens het meerdaagse evenement Corn Country 
Festival dat in september 2016 wordt gehouden. Eén dag zal met een serieus 

symposium in het teken staan van de landbouwindustrie, waarbij de nadruk 
komt te liggen op de teelt van snijmaïs en het gebruik van dit gewas als 
voedermiddel in de veehouderij. De andere dag of dagen is/zijn bestemd 

voor (oud)Beckumers met, zoals de voorlopige planning eruit ziet, vertier 
voor de jeugd, een bijzondere familieactiviteit en natuurlijk een gezellige 
Beckumeravond met muziek en uiteraard Bier oet Beckum. 
 

U leest het. Er wordt hard gewerkt om van het jubileumjaar een onvergetelijk 
jaar te maken. De plannen zijn op dit moment echter nog niet concreet 

genoeg om een activiteitenprogramma op te stellen. Houdt u daarom de BBB 
in de gaten, bekijk onze website (www.beckum.nl/750-jaar-beckum) en volg 
ons op Facebook (www.facebook.com/750jaarbeckum). Zo blijft u op de 

hoogte van wat u volgend jaar te wachten staat. En hebt u een idee om het 
jubileumjaar nog feestelijker te maken? Laat het ons weten via een mailtje 
naar 750jaarbeckum@gmail.com of bel een van de bestuursleden. Wij staan 

open voor uw suggesties! 
 

Stichting Beckum 750 jaar 
Dagelijks bestuur: Herman Bunte (vrz.), Barend Meijer (penn.) en Marloes 
Boenders (secr.) 
Algemeen bestuur: Johnny ter Avest, Hans de Jong, Ben ter Avest, Niels 

Bakker (gem.) en Esther Rouwenhorst 

 
Jammer, maar de realiteit van  
de dag van vandaag 
 

Heel jammer. Een juiste kwalificatie van het feit dat op de 
karakteristieke boerderij van erve Groot Altena eind juni de 

agrarische bedrijvigheid definitief beëindigd werd. 
‘Sinds 1919’, weet Sini ter Boo-Sonneveld te melden, hebben Frans en Lena 
Sonneveld, Arie (de altijd vrolijke accordeonist) en Dina Sonneveld en Henk 

en Sini ter Boo de fraaie Twickel boerderij gerund. Bekend is dat al vanaf 
1475 vele generaties Altena op deze locatie boerden Dochter Dionne met 

echtgenoot Henk Hesselink zijn de laatsten die de boerderij met 80 
melkkoeien bestierden. 

Op de oude locatie in Beckum (met daarnaast een Gelderse boerderij met 
grond op 27 km van Beckum in gebruik) waren de percelen slecht verkaveld 

http://www.beckum.nl/750-jaar-beckum
http://www.facebook.com/750jaarbeckum
mailto:750jaarbeckum@gmail.com


Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 7, 2015 
pagina 28 

en hadden Henk en Dionne Hesselink weinig huiskavel. Toen de Provincie 
Overijssel en de verpachter de grond wilden gebruiken voor 
natuurontwikkeling, besloten ze het bedrijf te verplaatsen. Ze kochten samen 

met de verpachter 75 hectare akkerbouwgrond in Roswinkel en bouwden een 
nieuw melkveebedrijf. Opvallend daarbij is de boogconstructie van zowel de 

ligboxenstal als de werktuigenberging. 
Op de oude locatie in Beckum (met 
daarnaast een Gelderse boerderij met 

grond op 27 km van Beckum in 
gebruik) waren de percelen slecht 
verkaveld en hadden Henk en Dionne 

Hesselink weinig huiskavel. Toen de 
Provincie Overijssel en de verpachter 
de grond wilden gebruiken voor 

natuurontwikkeling, besloten ze het 
bedrijf te verplaatsen. Ze kochten 
samen met de verpachter 75 hectare 

akkerbouwgrond in Roswinkel en 
bouwden een nieuw melkveebedrijf. 
Opvallend daarbij is de boogconstructie   

Henk(51) en Dionne Hesselink(48)     van zowel de ligboxenstal als de      
                           werktuigenberging. 

 

Persreacties na de open dag op 24 juni 
Het heet een boogstal, maar het lijkt op een vliegtuighangar. De familie 

Hesselink-Ter Boo uit Roswinkel verhuist maandag 29 juni 2015 80 
melkkoeien en 120 stuks jongvee naar de bijzondere stal. De boogstal met 
plek voor 160 melkkoeien is opgetrokken uit ronde metalen spanten met een 

PVC-doek. De totale hoogte is 12 meter. In de stal heerst licht, lucht en 
ruimte. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWU4_rv9sYCFc4X2wodLxQPkQ&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2015/6/Licht-lucht-en-een-bijzondere-routing-1780540W/&ei=cdCzVdWXIs6v7AavqLyICQ&bvm=bv.98717601,d.ZGU&psig=AFQjCNG91OyEh18OSU-RT6v1VomTaAcMhQ&ust=1437934062808422
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De Roswinkeler boogstal is de derde stal van deze soort in Nederland. De 
andere twee zijn gebouwd over bestaande ligboxenstallen ter vervanging van 

hun daken. In Roswinkel is alles nieuw en dat lokt op de open dag 
honderden nieuwsgierigen. 

"In Duitsland en Oostenrijk zijn heel veel van dit soort stallen", zegt 
importeur Herman Hoekstra. "Dat komt door de ronde vorm. Met name 
welstandscommissies in Nederland hadden moeite met de afwijkende vorm 

van de stallen. Dat moet even wennen.  In de stal zijn geen 
spantondersteuningen nodig. Dat maakt de bedrijfsvoering een stuk 
gemakkelijker.” 

 

Dionne Hesselink doet haar verhaal 
We leggen ons oor luister bij Dionne Hesselink over de ontwikkelingen de 

laatste jaren. Medio juli treffen we haar aan de telefoon, ze is even terug in 
Beckum om nog zaken af te handelen en wil gaarne de verhuizing toelichten. 
 

Wat waren de redenen om Beckum te verlaten? 
De belangrijkste reden om te verplaatsen is om de grond dichter bij de stal 

te krijgen.  Zo ligt in Roswinkel 42 ha naast de stal waar we de koeien 
kunnen weiden en  liggen de overige vier kavels ook vlakbij de boerderij.  Op 
deze locatie mocht een nieuwe boogstal gebouwd worden waarin zowel de 

melkkoeien als het jongvee in een gebouw verblijven. Het welzijn van de 
dieren en onze arbeidsomstandigheden zijn er enorm op vooruit gegaan.  
Maar ook in Drenthe verliepen de nieuwbouwplannen niet al te 

voortvarend:  Vergunning trajecten duren lang onder andere omdat een 
gemeente moet wachten op nieuw, landelijk natuurbeleid. Om die reden 
ketste een bedrijfsverplaatsing naar een andere locatie af.   

Op de open dag van 24 juni kwamen veel belangstellenden uit de 
Drentse regio plus veel Beckumers jullie nieuwe, moderne bedrijf 
‘met lucht en licht’ bewonderen? 

“Geweldig dat zoveel mensen kwamen of een kaart stuurden.  We hebben 
enorm genoten van alle belangstelling. Een belangrijke reden om deze open 
dag te organiseren is om te laten zien welke moderne technieken en 

materialen we toepasten om het de koeien zo veel mogelijk naar de zin te 
maken. Dagblad van het Noorden publiceerde op de open dag een artikel 
met als titel: “Een vijfsterrenhotel voor de melkkoeien in Roswinkel” en daar 

zijn we best trots op. “ 
Was het voor jullie emotioneel toen het besluit om te verhuizen 

definitief werd, want het was toch een beetje ‘tegen wil en dank’. 
 “De gunstiger bedrijfsomstandigheden zoals verkaveling, huisvesting en 
arbeid en de wens om melkveehouder te blijven wogen het zwaarst in dit 

besluit.”  
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Hoeveel hectare grond hadden jullie in Beckum bij de boerderij en 
wie gaat die verpachte grond exploiteren? 
“Bij de boerderij pachtten we 31 ha grond. Hiervan is grond onttrokken voor 

de herinrichting van de Hagmolenbeek en voor natuurontwikkeling. De 
overige grond is (na een herverkaveling) door Twickel weer in pacht 

uitgegeven aan drie pachters uit Beckum”.  
Enig idee wat de (woon)bestemming van erve Groot Altena wordt? 
“De ligboxenstal en de werktuigenberging zullen worden gesloopt.  De 

Twickeler schuur blijft staan en de boerderij wordt met een woonbestemming 
opnieuw in pacht uitgegeven. “ 
Jan Ottink 

 
De TVO activiteitencommissie vertelt… 
Zo aan het begin van een nieuw sportseizoen een verslag van de 
activiteitencommissie van TVO waarin te lezen is wat we het vorige seizoen met de 
jeugd hebben gedaan. Er zijn verschillende activiteiten geweest voor alle leeftijden. 

We zijn begonnen met een puzzeltocht voor de groepen 6,7 en 8 met onderweg 
verschillende spelletjes. Hierbij hadden we hulp van oudere jeugd. 
In december zijn alle jongere jeugdteams door een zwarte piet bezocht.. 

Daarna waren er in maart activiteiten voor de jongste jeugd. We zijn met de kinderen 
van groep 2 en 3 naar Monkey Town in Enschede geweest. Hier kon volop geklauterd, 
geklommen en geknutseld worden. De kinderen hadden bijna geen tijd om nog wat te 

drinken tussendoor. Voor de jongens was er ook nog een super plek om te 
voetballen. Na afloop kreeg iedereen een ijsje en gingen we na een geslaagde 
middag weer richting Beckum.  

Met de jeugd van groep 4 en 5 zijn we naar de schaatsbaan geweest. 

 
In juli zijn we met de schoolverlaters naar de Voshaar in Eibergen geweest, waar een 

survival georganiseerd was. Nadat iedereen instructies had gekregen en de klimgordel 
aan had kon het klimmen 
beginnen op een 
parcours hoog door de 

bomen. Gelukkig waren 
er ook activiteiten op het  
water aangezien het een 

erg warme dag was. Er 
moest een vlot over het 
water getrokken worden 

en er werd gekanood.  Al 
laatste onderdeel ging de 
jeugd de klimwand op. 

Dit was een erg leuke 
middag met enthousiaste 
jongens en meisjes.  
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Zo zal er het komende sportjaar ook weer voor elk jeugdlid iets georganiseerd 
worden. Wanneer en wat er gedaan wordt is op de site van TVO t.z.t.  te lezen. 
 

 

Levenslust met nieuwe voorstelling… 
 

De zomer is voorbij, het wordt weer serieus op toneel. Nou ja serieus, tijdens 
de repetities wordt er flink gelachen. We hebben namelijk weer een lachen-

gieren-brullen blijspel voor u in petto. Maar in plaats van zweten in de 
zomerzon is het nu wel zweten met het leren van teksten. Geen angstzweet, 
het stuk wordt uitgevoerd door een groep spelers die het klappen van de 

toneelzweep kent. Op één speler na: met Tom Kleinsman hebben we een 
debutant in ons midden. Tijdens de aftrap van de Pinksterfeesten heeft hij al 
aan het toneelspel geroken, nu begint voor hem het “echte werk”.   

De decorploeg heeft met dit stuk weer een grote klus te klaren, maar zo 
zachtjes aan wordt het resultaat zichtbaar.  
 

De onderhuurder is een blijspel met een hoog roddelgehalte, waarin afgunst, 
wantrouwen en het bespieden van buren schering en inslag is. De altijd op 
haar hoede zijnde mevrouw Klarenbont,  mevrouw Wolf en mejuffrouw 

Roosken staan voortdurend in het trappenhuis de boel te inspecteren en 
leggen hun oor te luister bij dreigende onregelmatigheden. Is de 
onderhuurder wel een keurige jongeman, heeft hij niet een criminele 

achtergrond? Waarom loopt hij warm voor de dochter van mevrouw Wolf? 
Heeft de oude kleermaker echt zoveel geld in zijn commode? En wie zit hier 

op te azen? Dan de vertegenwoordiger die spullen verkoopt maar niemand 
die hem kent, of toch wel? En uit het niets verschijnt de vriendin van de 
onderhuurder, ze is gek op mannen. Mevrouw Klarenbont heeft ook nog de 

handen vol aan haar man. Daar zou de oude vrijster juffrouw Roosken geen 
last van hebben… zou u denken... De dames Klarenbont en Wolf stellen een 
groot onderzoek in, maar heeft dit wel het gewenste resultaat? 

 
De speeldata zijn 16, 17, 18, 23, 24 en 25 oktober 2015. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart. 

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.  Weet u trouwens dat we ook op facebook 
zitten? Kijk maar eens op www.facebook.com/toneelvereniginglevenslust 
 

Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
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Kerstmarkt 2015 
 

We zijn nog heerlijk aan het nazomeren maar de voorbereidingen voor de 
KERSTMARKT zijn alweer in volle gang. De Kerstmarkt zal dit jaar 
plaatsvinden op woensdag 16 december. Zet deze datum alvast in de 

agenda! 
 

Het goede doel van de KERSTMARKT 2015 is de nieuwe 
ENTREE VAN BECKUM.  
 
Werkgroep N739 (onderdeel van DorpsPlan+) is al geruime tijd bezig met de 

ontwerpen van de nieuwe entree van Beckum. Hierbij zijn enkele belangrijke 
pijlers zodat het een entree zal worden waar iedereen content mee is.  Deze 
pijlers zijn o.a.: 

 Veiligheid 

 Zichtbaarheid 

 Duurzaamheid 

 Vormgeving (moet passen bij het dorpse karakter). 
Omdat wij vinden dat dit wederom een project is waar heel Beckum profijt 
van zal hebben, is dit project uitgekozen als goed doel voor 2015. 
 

Er wordt ook alweer volop geknutseld, zo zijn er weer gezellige inloop 
knutselavonden gepland op: 

 Donderdag 8 oktober 

 Dinsdag 10 november 

 Zaterdag 12 december (kerstbakjes maken) 

 Maandagmiddag en maandagavond 14 december (kerstbakjes 
maken).    

 

Het knutselen is bij 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.    
8 oktober gaan we met heel dik garen breien met de armen, wie heeft er 

voor ons heel dik garen of dun lint (stof)  waar we dit mee kunnen doen?  
 
We hopen dat we met hulp van iedereen weer een gezellige Kerstmarkt 

kunnen creëren en gezamenlijk een mooi bedrag kunnen sparen voor het 
goede doel.  
 

Meer info over de kerstmarkt of knutselavonden, bel Sonja Mulder tel. 06-
83796285 
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Zonnedag 18 juli 
Zaterdag 18 juli was onze Zonnedag i.v.m 50 jarig bestaan iets extra`s zo 

zijn we zijn we met busjes van rode Kruis Humanitas en t`Woolde om 9.30 
uur met 30 gasten vertrokken richting Molenberg in Reutum. Na een lekker 
kopje koffie met cake vertrokken we voor een rit met de trein richting het 

springendal. Onderweg versnaperingen een ijsje en muzikale ondersteuning 
van Hennie Assink met mondharmonica was het een gezellige rit. Daarna 
lekkere lunch bij de Molenberg en zijn we na een heel geslaagde dag om 3 

uur weer richting Beckum gereden. 

 
Van de voetbalbestuurstafel 
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de bal alweer rolt op onze prachtige accom-

modatie de Kruud`nhof. De velden hebben een behoorlijke onderhoudsbeurt 
gehad, maar het resultaat is te zien. Een verzoek aan de hondenbezitters 
om de trouwe viervoeters aan de lijn te houden en niet hun boodschap te 

laten doen, op of rond de velden is dan ook zeer aannemelijk!  
Op sportief vlak gaat TVO dit jaar ook meedoen aan een competitie onder 

de 21 (0.21) Hier zullen ook een tweetal Duitse teams in uitkomen. We zien 
met interesse uit naar deze wedstrijden. 
In het weekend van 8-9-10-11 oktober zal TVO de muntenkassa bemannen 

van de Military Boekelo, dit om de kas te spekken. Heb je interesse om mee 
te helpen, dan ben je van harte welkom. Laat het even weten aan het 
voetbalbestuur. 

De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 27 oktober. Aanvang 19.30 
uur. Noteer dit alvast in uw agenda. 
Als laatste wil ik iedereen - die TVO een warm hart toedraagt- erop 

attenderen om rekening te houden met de voorwaardelijke straf die de 
KNVB ons heeft opgelegd na de gestaakte wedstrijd op 12 april jl. tegen  
W ‘school. Bij een volgend incident zal de straf behoorlijk aankomen! 

Namens het voetbalbestuur wens ik iedereen een sportief en succesvol 
seizoen. 
Alfons Harink 

 
MISVIERINGEN  BLASIUSKERK BECKUM   
SEPTEMBER 
Za.5 sept. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING pastor Escher/ 

           dames-herenkoor /KINDERNEVENDIENST 

Zo. 13 sept. 09.30 uur GEEN VIERING 
Za. 19 sept. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastoor Oortman / dames-en herenkoor 
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Zo. 27 sept. 09.30 uur WOCOWerkgroep; T. ter Avest /   
dames-en herenkoor 

OKTOBER 

Za. 3 okt. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman / dames-en herenkoor 

Zo. 11 okt. 09.30 uur GEEN VIERING 
Za. 17 okt. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Hoogland / Spirit 

Zo. 25 okt. 09.30 uur WOCOWerkgroep; T. ter Avest /  
    dames-en herenkoor 
Za. 31 okt. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING/Allerheiligen 

    pastor Hoogland / dames- en herenkoor 

 
DATUMBANK 
25 sept  TVO Kaartavond 
30 sept. Vrouw Actief Beckum; Opening seizoen en dan de 

jaarvergadering 
  6 okt  Ouderensoos  
  7 okt Najaar herhalingsscursus Reanimatie/AED 19.00 uur in ’t 

Proggiehoes 
  7 okt  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 okt  TVO Kaartavond 

16-17-18 okt. Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel De Onderhuurder 
17 okt  Oud Papier 
21 okt  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

23-24-25 okt. Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel De Onderhuurder 
23 okt  TVO Kaartavond 

27 okt Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19.00 uur in ’t 
Proggiehoes 

  3 nov  Vrouw Actief Beckum; Creatieve avond 

  4 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde   
  4 nov Najaar herhalingscursus Reanimatie/AED 19.00 uur in ’t 

Proggiehoes 

17 nov  Ouderensoos 
18 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 nov  Oud Papier 

22 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde;  BAZAAR 
11 dec  Vrouw Actief Beckum; Decemberavond 
17 dec  Ouderensoos 

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

19 t/m 23 oktober   Herfstvakantie 

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

Wijzigingen en/of aanvullingen; doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 

Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter 
wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig.Dus 
iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het contactformulier van 
de site in en we zetten het online. De informatie wordt ook meegenomen in  de 
agenda van de BBB 

 
 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 

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

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

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

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

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

Wijkverpleegkundig consulent 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 

 
 
 
 
 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:info@taiyin.nl
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DEZE MAAND … in één volzin 
Wat een maand hebben we achter de rug, met toenemend wereldleed dat 

expandeert tot gigantische vormen en in het vluchtelingenprobleem elke dag 
weer een grotere dimensie krijgt, waarbij een brede, humane oplossing door 

het wegduiken van een flink aantal landen bijkans niet in zicht is en daar 
mogen ze zich diep voor schamen, hetgeen onverlet laat, dat op Prinsjesdag 
de tijd weer even eeuwen werd teruggedraaid met koetsen, paarden, lakeien 

en ander verkleed voetvolk waar  menige Staphorster schone en andere 
Oranjeaanbidders zich aan vergaapten, waar op zich niets mis mee is, maar 
de daarop volgende beschouwingen in de 2e kamer waren tenenkrommend en 

heel veel van hetzelfde in beschaafde, dan wel simplistische volzinnen, die de 
bevolking zou moeten paaien, doch menigeen zal bij die megadebatten ergens 
afgehaakt zijn, maar om toch maar positief af te sluiten; de ‘Beckum en Eule 

geane schoon’ actie kende zaterdag jl. een prima vervolg met veel 
vrijwilligers, die afval op paden en bermen opruimden, klasse! 
 
 
 

 
Kon nog net mee; de deelnemers vd Zonnedag (zie ook artikel op pag. 33) 

 
 

 DE VOLGENDE OKTOBER BBB VERSCHIJNT 28 OKTOBER 
met oa. Twintig Voorzetten op toparbiter Bas Nijhuis, 

     actuele stand van zaken inzake nieuwbouwplannen 
en andere boeiende dorpszaken 

 

kopijsluiting; 20 oktober!! 
 


