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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 postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria 

Jannink: 3676430; @.r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

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

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 

bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink 
Teksten   Esther Rouwenhorst 
Opmaak teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties   Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  3676435; @. janottink@home.nl 

Info en opgave foto’s  3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 3676430 

Telefoon BBB-kamer  3676582 
 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50; 
1/4 pag. (47mm)= €15,00; 

1/2 pag. (97mm)= €25,00; 

1/1 pag. (196mm)= €40,00 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 

BBB UITGAVEN IN 2016; 
27 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 22 jun, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec.  

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

38……………………………………4 
 

Hier is weer een uitgave van BBB, Uw vertrouwde maandblad in deze roerige 

wereld. Waarin verslag wordt gedaan van het wel en wee in onze 
gemeenschap. Overvol, informatief, positief kritisch en met een knipoog. 

Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 
 

Laatste week nieuws… 
 

 TVO2 ontving Buurse2 en maakte geen fout. Een snelle 1-0 door 

Luuk, Stef scoorde 2-0 en een vet kadootje betekende 2-1. Na de 
thee zette weer Luuk na goed doorzetten de veilige 3-1 op het 

denkbeeldige socrebord. Topper was zaterdag eerst TVOc1-

Rigtersbleek, de nrs. 2 en 1. Veel Enschedeers waren wel ‘een kop 
groter’, maar TVO kwam via Bjorn en Ties op 2-0, Stef scoorde 3-1, 

ruststand echter 3—3. De gasten profiiteerden daarna van 2x talmen 
bij TVO achterin, 3-5 en eindstand werd 4-5. Open sportieve partij… 

Een uur later de 2e topper; TVOa1 tegen Quick, met 1 punt meer aan 
kop. Een goede partij voetbal met eerst veel evenwicht en Quick dat 

0-1 scoorde. Na de thee pakte TVO steeds duidelijker het initiatief, 

maar vergat zichzelf te belonen. In de laatste minuut dan toch de 
gelijkmaker, Rinze schoot een vrije schop laag in de korte hoek, 1-1 

en TVO blijft in de race!... 
TVO2 worstelde tegen Witkampers3 maar bleef overeind met een 3-1 

zege met goals van Stef, Luuk en Jasper. TVO4 won afgetekend met 

1-7 bij Hoeve V. en het 3e liet GSV de hakken zien met een 7-2 
overwinning. TVO1 worstelde tegen Bredevoort maar eindigde 

schadevrij  met een 1-0 zege, rake kopbal Roy. 24 April kan de 
beslissing vallen, kampioen of nog net niet!... 

 

 Heet vd naald; de TVO kaartcompetitie is vrijdag jl. beëindigd. 

Winnaar zijn Bennie Bauhuis en Annie te Woerd. Meer info in BBB 
van mei… 

 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 MEI AS. 
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WAT U LEEST IN DEZE APRIL BBB 2016 
 

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

 Opdat we niet vergeten, dodenherdenking 21 april 
 EHBO Pinksterfeesten een oproep 
 Persoonlijk bedankt! 
 Zonnebloem, boottocht-loterij-zonnedag 
 BBBtje woonruimte gezocht 
 Kinderfeesten Pinksterzaterdag 
 Longfonds zoekt collectanten 
 Twintig Voorzetten op John Frongink 
 Koningsdag 27 april het programma 
 Sportdag TVO 28 mei 
 Wandelroutes Beckum gepresenteerd 
 Over BBB de stand van zaken 
 TVO tennis introductietoernooi 
 Dorpsraad Beckum bindmiddel voor gemeenschap  
 Oude kleedkamers afbraak nabij 
 Topkoe fam. Ten Dam gehuldigd 
 OVBO donatie voor jubilerend Beckum 
 Wineble cultuur en wijnproeverij 
 Namen schutterskoningen uit de historie 
 Recreanten handbal in beeld  
 TVO voetbalkampioenen komende weken! 
 Reünie Pinksterfeesten, komt allen 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 TVO elftalfoto uit oude doos 
 Wist u datjes… actuele sportsnippers 
 Bericht basisschool allemaal op de foto 
 Palmpasenoptocht in beeld 

 Misvieringen Blasiuskerk Beckum april-mei 2016 
 Datumbank activiteitenagenda 
 Zeepkistenrace / Leendert Vriel uitnodiging 

 Poasveur geslaagde traditie bij ‘n Hoonhook 

 Welkom in Corn County spandoek jubileum Beckum 

 750 jaar Beckum het jaarprogramma 
 Levenslust successen en Zijlijn 
 Middenbladen Dorpsplan+ actueel nieuws 
 Extra bijlage Pinksterfeestprogramma 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 4, 2016 
pagina 4 

 

Opdat wij niet vergeten… 
Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 21 
april de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van 

oorlogen en geweld bij te wonen. Deze wordt 
gehouden bij het herdenkingsmonument van de 

Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum. 

 
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de 

kinderen van groep 8 van basisschool “De Bleek” 
vanaf de parkeerplaats bij de school. U kunt zich 

hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar 

het monument op de begraafplaats gaan. Als u wilt 
mag u een rode roos ( zonder verpakking) meebrengen en deze plaatsen bij 

het monument. 
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten. 

 
Met vriendelijke groeten, Diny Lansink en Carla Meenhuis 

 
EHBO tijdens de Pinksterfeesten  
Na jaren van trouwe dienst door de vorige EHBO-groep tijdens de 
Pinksterfeesten, hebben we vorig jaar zelf het heft in handen genomen. Niet 

dat we ontevreden waren, nee zelfs verre van dat. Nee, puur uit besparing 

van de kosten. De EHBO-diensten zijn vorig jaar prima verlopen, alleen was 
de groep wat aan de kleine kant. Daarom vraag ik hierbij: 

WIE IS ER GENEGEN EEN EHBO-DIENST TE DRAAIEN TIJDENS DE 
PINKSTERFEESTEN 2016. 

In aanmerking komen: VERPLEEGKUNDIGEN, mensen met een BHV-diploma 

of een EHBO-diploma. Natuurlijk komen artsen ook in aanmerking. Graag 
z.s.m. opgeven bij Toon Wentink. Tel. 074-3676698 of 06-10287743. 

 
 

PERSOONLIJK 
Bedankt 
Graag wil ik langs deze onsympathieke weg iedereen bedanken. Toen 

bekend werd dat ik eierstokkanker had, zijn Toon en ik bedolven onder 
bloemen, kaartjes, mailtjes, telefoontjes en bezoekjes. Het is bijna niet te 

zeggen hoe goed ons dat heeft gedaan! Het geeft mij echt kracht om tegen 

deze akelige ziekte te vechten. Mede namens Toon: BEDANKT!!!!!!! 
Ine Wentink 
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Dag boottocht met Jan Plezier 
 

Op woensdag 7 september 2016 gaan we opnieuw een dag uit met de boot, 
de Jan Plezier. De vorige keer is dit erg goed bevallen met deze mooie, 

nieuwe boot. We vertrekken vanaf de haven in Goor. Op de boot wordt voor 
koffie/thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes gezorgd. Dit lijkt nog ver 

weg, maar de aanmeldingen moeten voor de zomervakantie binnen zijn dus 

graag alvast in de agenda noteren en eventueel opgeven bij Els Harink, 074-
3676574, of bij één van de andere vrijwilligers.  

De vrijwilligers van De Zonnebloem verzorgen 
graag voor u een mooi dagje uit! 

 
Nationale Zonnebloemloterij 2016 
De Zonnebloemloterij 2016 vind plaats van 15 april tot 
11 september. Vrijwilligsters van de Zonnebloem komen 

weer bij u langs. De loten kosten  

€ 2,00 per lot. Deze loterij is elk jaar weer een belangrijke bron van 
inkomsten want met de opbrengst organiseren we activiteiten voor onze 

gasten uit Beckum. Per verkocht lot krijgen we € 1,30 voor onze eigen 
afdeling, de regio krijgt € 0,20 en € 0,50 gaat naar het Nationaal Bureau voor 

kosten loterij en landelijke activiteiten. De trekking van de Zonnebloemloterij 
vindt plaats op 24 oktober 2016. De uitslag kunt u in BBB verwachten. Alvast 

hartelijke dank.  

Zonnedag 
De Zonnebloem organiseert op zaterdag 9 juli weer een Zonnedag. Noteer 

deze datum alvast. Nadere informatie volgt nog.  

 
BBB-tje 
Woonruimte gezocht in Beckum (huur) met schuur of bijgebouw. Voorkeur 

buitengebied, bijvoorbeeld (helft van) woonboerderij. Minimaal twee 

slaapkamers, eventueel gemeubileerd. Voor reacties: Laura Oversteegen, 06-
15612986 of mail laura.oversteegen@gmail.com. 

 
Kinderfeesten met Pinksteren  
Wij zijn weer druk bezig om er weer een superleuke zaterdagmiddag tijdens 
de Pinksterfeesten Beckum van te maken. Als je het affiche ziet, elders in 

BBB, dan heb je vast een idee wat er allemaal gebeuren gaat.  
Deze weken komen wij ook weer collecteren. Van het opgehaalde geld 

financieren wij onder meer de zaterdagmiddag van de Pinksterfeesten, maar 

mailto:laura.oversteegen@gmail.com
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ook de Sinterklaasintocht, een avond voor Werkgroep Jeugd, nieuwe 

spelletjes voor de peuterspeelzaal en zo komt het opgehaalde geld dus 
helemaal ten goede aan de jeugd van Beckum. 

Namens de organisatie van de Kinderfeesten alvast hartelijke dank! 

 
Longfonds zoekt collectanten voor Beckum/Oele 

Doe ook mee en collecteer in de week van 23 t/m 28 

mei 2016 voor het Longfonds (voorheen Astma 

Fonds). 
Daarmee help je mensen met een ongeneeslijke longziekte en 

maak je onderzoek mogelijk om kapotte longen te repareren. 
Collecteren kost meestal zo’n anderhalf tot twee uur van je tijd. 

Wil je je opgeven als collectant voor Beckum of Oele of wil je meer informatie? Bel 
dan naar Paula Dijkers, telefoon 074-8517735. 

 
Twintig voorzetten op…..         John Frongink 
 

Lange tijd stonden in het verre verleden in Stepelo aan de rustieke 

Brandweg drie huizen die bewoond werden door de families 
Leurink, Ubbink en Ensink.  

In de beleving van veel dorpsgenoten kennen ze vanuit de historie Leurink 

Arnold met zijn gezin, de Ubbinks en Eensink Hanna met dochter Marietje. 
Alle drie met hun eigen specifieke leefgewoonten, karakters en geschiedenis! 

We schrijven de omstandigheden in de jaren 60 tot 80 ongeveer. Inmiddels 
is de woonsituatie drastisch veranderd. Bij Leurink woont dochter Miranda 

met echtgenoot Wijnand Menzing en kinderen. Het achterste huis is gesloopt 
en daar zal in de toekomst een nieuw huis gebouwd worden. 

 

Het middelste huis – van de Ubbinks – is zo’n 23 jaar geleden gekocht door 
een man die zich in Beckum de laatste jaren sociaal en cultureel ‘in de kijker 

heeft gespeeld’, zoals ze dat in voetbaltermen zeggen. Hij woont tot volle 
tevredenheid met zijn vrouw en kinderen in de buurtschap en maakt zich 

onder meer verdienstelijk bij TVO. Terwijl hij als noaber helemaal 

geïntegreerd is in Stepelo. Hij was enkele jaren jeugdtrainer en leider bij TVO 
onderkende dat een vereniging altijd leunt op een groep vrijwilligers die het 

mogelijk maken dat de jeugd wekelijks kan sporten. In het kader van het 
terugtreden van het vorige jeugdbestuur twee jaar geleden, deed men niet 

tevergeefs een beroep op hem. Hij pakte de verantwoording op en nam het 

voorzitterschap van de voetbaljeugdafdeling over. Ook trad hij daarbij toe tot 
het voetbalbestuur van TVO. En TVO voetbal is blij met hem, mag je wel 

zeggen. Hij heeft zich ontpopt als een betrokken TVO voetbalman met kennis 
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van zaken en als een waardige TVO vertegenwoordiger. Wij zijn benieuwd 

naar zijn roots, voorkeuren, talenten en eigenaardigheden… Kortom, we 
richten de Twintig voorzetten deze maand op John Frongink. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Hallo. Ik ben John Frongink, 49 

jaar oud en ben getrouwd met 
Simone. Samen hebben wij drie 

kinderen, Hein (15), Harmen 
(13) en Aafke (10). Ik werk bij 

Constructiewerken Twente in 

Hengelo waar ik zowel de 
calculatie, de verkoop en de 

uitvoering voor mijn rekening 
neem. Mijn hobby’s zijn 

voetballen, klussen in en rond 

het huis en ik hou van een potje 
kaarten met mijn buurmannen 

(Ronnie, Ronald en Tonny). 
 

De sportcarrière: 
Die is begonnen met voetballen 

bij Saasveldia waar ik tot mijn 
17e heb gespeeld. Ik speelde als 

aanvoerder meest op de 

rechtsbuiten positie. Later ben ik 
gaan klootschieten bij KV Soasel. 

Hier heb ik ongeveer 15 jaar in het 
eerste team gespeeld. Nu ben ik alweer een aantal jaren actief met 

zaalvoetbal op de dinsdagavond. Hier wordt fanatiek een uur gevoetbald en 

daarbij wordt de derde helft zeker niet vergeten! 
 

Het hoogtepunt: 
Het hoogtepuntje in mijn sportcarrière was het kampioenschap met de F1. 

Dit is niet iets om over naar huis te schrijven, maar ik was toen wel apetrots.  
 

De roots van John Frongink, oftewel, waar geboren: 
Ik ben geboren in Saasveld, waar ik als één na jongste in een gezin van zes 
kinderen (drie zussen en twee broers) ben opgegroeid. Thuis hadden we een 

boerderij waar ik een prachtige tijd heb gehad. Vriendjes waren bij ons kind 
aan huis en er was altijd wel iets te doen. Na de lagere school ben ik naar de 

MAVO gegaan en vervolgens naar de MAS. Direct na school ben ik voor vier 

maanden naar Canada en Amerika gegaan om te werken en te reizen. Dit 
was een prachtige ervaring.  
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Wonen in Stepelo, een schot in de roos. Ook voor mijn gezin: 
Zo’n 23 jaar geleden wilden we samenwonen en waren we op zoek naar een 
huisje buitenaf. In die tijd lagen deze mogelijkheden niet voor het oprapen. 

Ik kom uit Saasveld, Simone uit Oldenzaal en we hadden geen enkele relatie 

met Beckum. Toch waren we direct verkocht. We vonden de plek fantastisch 
en dat vinden we nog steeds. Stepelo is een prachtige buurt, het jaarlijkse 

buurtfeest, het kleiduivenschieten met de buurmannen en het carbid schieten 
zijn altijd erg gezellig.  

 

De kinderen hebben meer sporttalent als hun vader….: 
Ja, dat heb je al snel voor elkaar. Hein en Harmen kunnen beiden redelijk 

goed voetballen. Ik vind het ook een genot om een wedstrijdje te kijken. 
Aafke is (net als Simone) erg fanatiek met hockey.  

 
Hoe kwam je zo met TVO in aanraking: 
Toen Hein zeven jaar was, moest er gevoetbald worden. Ik heb een keer een 

training overgenomen van Huub Vossebeld en voor ik het wist, had ik een 
vaste aanstelling. Ik ben jaren trainer en leider geweest en heb dit altijd met 

veel plezier gedaan. Fanatiek trainen en af en toe ouwehoeren. Ik ben nu 
bijna twee jaar jeugdvoorzitter, samen met Ron, Oscar, Jarno, Pascal en 

André hebben we een geweldig team en ik vind het erg leuk om te doen.  

 
We hebben het met TVO jeugd goed voor elkaar, maar…: 
We hebben het inderdaad goed voor elkaar, maar we moeten ook vooruit 
kijken en dan zien we dat de aanwas van spelers in de toekomst sterk 

afneemt. Wij, het jeugdbestuur, zijn dan ook van mening dat we een partner 
moesten zoeken voor de jeugd. De meest voor de hand liggende partner is 

Sint Isidorushoeve. Er zijn inmiddels een aantal gesprekken geweest en 

beide verenigingen zijn ervan overtuigd dat samenwerken noodzakelijk is.  
 

TVO1 gaat voor de titel, maar de race is nog niet gelopen: 
Op dit moment moeten nog vier wedstrijden gespeeld worden en staan we 

zeven punten los van de rest. De kop erbij houden en dan komt het allemaal 

goed.  
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten en ….: 
Aankleden, toiletteren, wassen en wegwezen.  

 
Het vluchtelingenprobleem; ver van m’n huis of….: 
Zeker niet ver van mijn huis. Iedere dag zie je de meest verschrikkelijke 
beelden. De echte vluchtelingen moeten geholpen worden. Het is zeker niet 

eenvoudig maar het beste is volgens mij de problemen ter plekke oplossen.  
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BBB is een prima maandblad; ik geef het rapportcijfer 4, 6, 8 of… omdat…: 
Ik geef BBB een 8. Het is een prima blad om zo op de hoogte te blijven over 

het reilen en zeilen van Beckum en Oele. 

 
Vind je het ook zo erg dat we het EK voetbal missen: 
Nee, veel van de wedstrijden waren niet om aan te gluren. Ze hebben er ook 
niets te zoeken. 

 

De grootste bewondering heb ik voor…., de grootste hekel aan….: 
De grootste bewondering heb ik voor mensen die zich belangeloos inzetten 

voor een ander. De grootste hekel heb ik aan mensen die alleen maar kritiek 
leveren en zelf altijd aan de zijlijn staan. 

 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Stamppot, Chinees, pasta en de rest vind ik ook prima.  

 
Humor is Van ’t Hek, Myer, Mr. Bean, Najib, Finkers of..: 
Meyer, Najib, Finkers, Helligen Hendrik, Van ’t Hek, Mr. Bean.  
 

Favoriete tv programma’s: 
Voetbal International, Studio Sport, Journaal. De rest vind ik niet zo 
interessant.  

 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar …. Omdat …..: 
Australië. Omdat ik daar nog niet geweest ben.  
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Simone mag me wakker maken. Voor de rest moeten ze me met rust laten. 

 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.  

 
Koningsdag Beckum, 27 april 2016 
Net als vorige jaren wordt ook tijdens het 750e jarig lustrum van 

Beckum, op het terrein van Basisschool de Bleek en het Geertman, 
uitbundig stil gestaan bij Koningsdag.  
 

Er is getracht voor jong tot oud een aantrekkelijk programma op te zetten. 
We beginnen om 10:30 uur, onder begeleiding van het Dweilorkest Béentels 

Kabaal, met het oplaten van ballonnen door de schooljeugd van Beckum. Een 
verzoek aan de kinderen om hiervoor op tijd aanwezig te zijn zodat de 

ballonnen vooraf opgehaald kunnen worden op school. Ook rond 10:30 is er 
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de start van zowel een mountainbike- als een gewone fietstocht, welke vorig 

jaar als zeer plezierig zijn ervaren. Hiervoor kan een ieder die wil fietsen zich 
deze ochtend melden. Naast het Geertman is er de hele dag tot 17:00 voor 

iedereen een gezellig samenzijn in en rond de tent. Hierbij klein vermaak 

onder genot van een hapje en een drankje verzorgd door TVO en muziek 
verzorgd door de SSF. Na het ballonnen oplaten zijn er activiteiten voor de 

schooljeugd. Voor groep 0-2 is er in de Sporthal een programma. Voor groep 
3-8 is er een zeskamp, bestaande uit zeer diverse spelelementen. Om 13:15 

uur zal de burgemeester ons verblijden met zijn aanwezigheid, waarbij hij de 

prijsuitreiking zal verrichten. Zowel actief als passief is er voldoende vertier. 
We willen dan ook een ieder die verbonden is met Beckum uitnodigen hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

 

 
 
 

 
Sportdag TVO Jeugd 

Hierbij alvast een vooraankondiging voor de TVO 
Sportdag. Deze is op zaterdag 28 mei van 9:00 tot 

13:00 uur. Jullie mogen je dan sportief uitleven op de 
beachball veldjes. 

Noteer deze datum alvast in je agenda. Aanvullende 
informatie volgt in mei. 

Groetjes, de Jeugdcommissie 
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Bekijk Beckum anders langs  
drie historische wandelroutes 
 

Vorige week zijn ze officieel geopend: drie bijzondere wandelroutes langs de 
historische locaties die ons dorp rijk is. De vrijwilligers van TVO hadden de 

primeur. De routes, die beschikbaar zijn via een app, zijn inmiddels voor 
iedereen toegankelijk. 

 

 
Eerste kerk, 1820 

 

Een jaar was Ria Assink er druk mee. “Niet zo zeer met het bedenken van de 

routes, ik kan er nog wel tig uitzetten, maar met het verzamelen en 

controleren van de gegevens bij de historische wandelingen.” De nieuwe 
wandeltochten zijn namelijk meer dan alleen maar een routebeschrijving op 

papier. Sterker nog, papier is niet eens meer nodig. De routes zijn alle drie te 
vinden in de handige app Wandelen in Overijssel, waarin ook uitgebreide 

informatie is te lezen over interessante en belangrijke locaties aan de route. 
“Om er zeker van te zijn dat de informatie in de app de juiste is, heb ik vele 

boeken doorgespit en hulp gehad van het Historische Archief Beckum, waar 

ik vrijwilliger bij ben. Vanuit het Historisch Archief zijn de wandelroutes 
opgezet.” 
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Café en winkel van Het Wapen van Beckum 

 

De drie routes variëren in lengte en hebben alle drie een naam gekregen. De 
kortste route, met een afstand van 3,3 kilometer, draagt de naam Beckum 

Beter Bekeken. “Dat klinkt bekend in de oren en het is ook wel toepasselijk”, 
lacht Ria. “Voor Beckumers zijn de meeste locaties langs de route namelijk 

niet onbekend, maar de wandeling en de informatie bieden de gelegenheid 

om Beckum eens anders, beter, te bekijken.” De langste route bedraagt 5,5 
kilometer en heet Maurits en Napoleon in Beckum. Het hoeft geen uitleg dat 

deze tocht de wandelaars leidt naar en langs de plekken waar beide heren 
jaren geleden hebben gevochten. 

En dan is daar Panoramapad Beckum, een route van 4,6 kilometer, die de 
wandelaars een blik op de mooie uitzichten van Beckum geeft. De wandeling, 

net als de overige twee routes, begint bij de Blasiuskerk. De tweede kerk van 

Beckum, zo leert de app de wandelaar. Een kruiskerk met neogotische 
kenmerken, ontworpen door architect Sluijmer. Via de voormalige eierloods 

(vraag ook hier zeker de informatie uit de app op), gaat het naar de 
voormalige boerderij van Messelink, voor het eerst genoemd in 1475, en de 

schöppe, de eerste smederij van Beckum. Ook de Twickelboerderij ’t Lonink 

met het prachtige stutbèan-dak heeft een vermelding in de app gekregen. 
Net als het mooiste heideveld en de eerste ijsbaan in Beckum, ’n Jópkes Plas. 

Maar liefst 19 historische locaties liggen aan het Panoramapad Beckum, die 
allemaal worden toegelicht in de app. “Daarin zit ‘m het bijzondere van deze 

wandelingen. In de app vind je de geschiedenis van ons dorp en die willen 

we vertellen. De drie wandelingen, uitgezet met behulp van Landschap 
Overijssel, vertellen heel veel. En het zijn natuurlijk prachtige routes.” 
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Huis van Verberne en locatie van het eerste kerkhof 

 

De app Wandelen in Overijssel is gratis te downloaden in de app stores van 
Andriod en Apple. Via de functie ‘Zoek route’ en de daarop volgende 

plattegrond van de omgeving zijn de drie nieuwe wandelingen te vinden. 
(Tip: zoom flink in op de plattegrond om de gegevens van alle drie de 

wandelingen in Beckum in het beeldscherm te krijgen.) De wandeling 
Beckum Beter Bekeken, met 24 interessante locaties, is ook geschikt voor 

wandelwagens en rolstoelen. Dat geldt niet voor Panoramapad Beckum, met 

19 locaties, en de route Maurits en Napoleon in Beckum, met 18 bijzondere 
locaties. Voor die laatste twee routes heeft Ria overigens ook nog een 

belangrijk advies: “Trek goede wandelschoenen aan.”  
                                                   Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 

 
Voormalige Appelhof van hoofdonderwijzer Nunnink 
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Over het wel en wee van BBB 2016 
De vorige maart BBB had weer een nieuwe advertentiebestand. En 

zes bladen (+ omslag) met totaal 27 pagina’s kleurenadvertenties 
prijken dit komende jaar in Beckum Beter Bekeken. De bedrijven in 

de regio blijven daarmee het maandblad waarderen.  
 

En die waardering is uiteraard wederzijds. Marscha Pot heeft er – onder 

tijdsdruk – veel inspanningen voor moeten leveren. Maar het is gelukt en zij 
slaakte een zucht van verlichting toen woensdag 23 maart de hele jaaroplage 

aan kleurenadvertenties afgeleverd werd in de BBB-kamer bovenin het 
Geertman. Het jaar 2016 wordt op het voorblad ‘Beckum 750 jaar’ passend in 

beeld gebracht. Ook een service die Marscha tot nu toe verzorgt. 

 
De BBB-redactie had ’s avonds weer haar halfjaarlijkse evaluatie. Het overleg 

verliep tot volle tevredenheid. Een Outlook installatie was onlangs op de BBB-
laptop gezet, een nieuwe pc bij de eindredacteur geplaatst (oude versleten), 

terwijl de personele versterking van de redactie gememoreerd werd. 

Bernadette Morskieft verzorgt nu het leeuwendeel van de opmaak ‘en dat 
loopt goed’. Punt van zorg blijft nog het soms te laat insturen van kopij. Die 

nonchalance brengt de eindredactie wel eens in een lastig parket. Zo nu en 
dan maar weer uitleggen en begrip vragen dat een artikel soms moet worden 

ingekort, dan wel doorgeschoven. Terwijl toch gestreefd wordt om alle 
actuele zaken te kunnen opnemen. Want dat is immers de kracht van ons 

nieuwsbulletin! 

 
Deze maand weer de vrijwillige BBB-lezersbijdrage 
Financieel draait BBB gezond, maar naast de welkome advertentie-opbrengst 
blijft de jaarlijkse vrijwillige lezersbijdrage een nuttige bron van inkomsten en 

zal ook in deze april uitgave weer aan de orde zijn. BBB op internet is enkele 

maanden gestokt, maar getracht wordt om dit structureel te verbeteren. De 
personele bezetting van het bestuur van de Stichting Druk voor Beckum is 

thans Egbert Pasman, Leo van het Bolscher, Ria Jannink, Jan Ottink en Jan 
Busscher. Egbert en Leo waren aftredend maar knopen er nog een termijn 

van drie jaar aan vast, met een voorbehoud van Egbert voor wat betreft de 
hele periode. Memorabel is ook; op uitnodiging van de TVO Organisatie doet 

het bestuur van de Stichting Druk voor Beckum mee aan het TVO-

evenement; de meerkamp van verenigingen straks op 28 mei. Dat belooft 
wat! 

                                                                                          BBB redactie 
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Introductietoernooi TVO Tennis 

 
Introductietoernooi TVO Tennis met deels verklede mensen. Winnaars Luuk ter Braak 

en Egbert Pasman 

 
Dorpsraad Beckum; nuttig bindmiddel bij 
sociale en culturele activiteiten 
Er werden veel zinnige zaken besproken op de jaarvergadering van 

de Dorpsraad Beckum, die gehouden werd op 6 april jl. Over het 
afgelopen jaar en over de toekomst van het dorp. Waar men zoal 

mee bezig is om de mensen te informeren over allerlei kwesties die 
spelen.  
 

Wat betreft de opkomst viel de belangstelling op de vergadering (weer) 
tegen. (Net zoals de matige opkomst bij het landelijk referendum diezelfde 

dag!). maar dat heeft dan weer veel te maken met het functioneren van de 
Stuurgroep Beckum-Oele, die al vier jaar het Dorpsplan+ aanstuurt, waarbij 

over de bekende 12 actiepunten maandelijks gerapporteerd wordt in BBB. De 
Dorpsraad functioneert meer als bindmiddel in de schaduw van die 

stuurgroep. 
 

Financieel boert de Dorpsraad goed. Zuinig aan is het devies en er is een 

reserve en buffer opgebouwd voor calamiteiten. De subsidie voor de 
Jeugdraad wordt iets verminderd en als aanmoediging krijgt nu ook de 

Werkgroep Jeugd jaarlijks subsidie. Dit wordt nog aan deze instanties 
uitgelegd. De Werkgroep AED kan zich langzaamaan financieel ook goed 

bedruipen door grotere bijdragen van instanties en persoonlijke giften. De 

AED-post naar de Rabo-pinautomaat is defect. Besproken wordt hoe dit 
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financieel op te lossen door bijvoorbeeld vervanging van het kastje. Enkele 

suggesties; sponsoring van het Rabofonds en/of aanvragen van een 
buurtbon. De Werkgroep gaat ermee aan de slag. Ook een mogelijke andere 

plek voor de AED-post naast de Beukenhof wordt op praktische haalbaarheid 

onderzocht.  
Christel Pelle stopt met haar bestuursfunctie in de Dorpsraad en ze krijgt een 

attentie en bloemen van voorzitter Gaatske Colijn. De vacature blijft 
vooralsnog vacant.  

Kleinschalige woningbouw blijft een hot item. Eric Groothuis schetst nog eens 

de situatie. Herbestemming, inbreiding en uitbreiding; de bekende 
mogelijkheden (en door Provincie opgelegde beperkingen!) worden weer 

gememoreerd. Betreft herbestemming c.q. nevenactiviteiten van kerk en 
Proggiehoes is contact geweest met de Locatieraad, maar verder concreet 

overleg moet nog gepland worden. Het inbreidingsalternatief bij en rondom 
de locatie Schoot en eventuele schapenweide is bestudeerd en met 

bouwkandidaten en aanwonenden is gecommuniceerd. ‘Vooralsnog wordt 

weinig enthousiasme bespeurd’. Opschalen naar uitbreiding op de bekende 
voorgenomen locatie blijft voor aspirant-bouwers het meest aantrekkelijke 

alternatief. De Provincie zal bij onhaalbaarheid van de inbreidingsvariant 
hiervan overtuigd moeten worden. Er zijn al contacten gelegd met 

betrokkenen aldaar. Tegen de zomer hoopt de Werkgroep meer duidelijkheid 

te hebben in het nu te doorlopen traject. De gemeente Hengelo steunt 
Beckum in het proces van onderhandelingen richting Provincie inzake 

woningbouw ter plaatste. Voor woningbouw-kandidaten zal deze 
ontwikkeling duidelijk gemaakt moeten worden. Bereidheid om even geduld 

te betrachten, ‘want er komt wellicht iets aan!’.  
 

 
Afscheid van Christel uit de Dorpsraad Beckum. ‘Dank voor de samenwerking’, 

Gaatske overhandigt Christel de bloemen en een attentie (foto: Janneke Leferink) 
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Het jubileum 750 jaar Beckum was uiteraard ook onderwerp van gesprek.  
Spandoeken aan de noord- en zuidkant van Beckum, de start van het 

bodemonderzoek naar mogelijk Huis van Beckum in de historie, vlaggen 

Pinksterfeesten aan de nieuwe lichtmasten en het grote Corn Country 
Festival op het weekend van 16-17-18 september zijn hierbij 

hoofdevenementen; naast diverse jubileumactiviteiten van verenigingen. 
Flinke subsidies zijn al ontvangen van onder andere Gemeente Hengelo, 

Provincie, Rabobank en van de OVBO ter financiering van alle (blijvende) 

objecten, middelen, materialen en evenementen in dit jubileumjaar. Van de 
Ondernemings Vereniging Beckum Oele donatie staat elders verslag in deze 

BBB! 
De restafvalcontainers; waar te plaatsen? Besloten wordt drie stuks in 

Beckum te plaatsen: één op het kerkplein, tegenover het milieu-eiland, één 
bij de entree Beckum City en één bij de ingang van de Pastoor Eppinkstraat. 

Dit wordt aan de gemeente meegedeeld. Het streven is om in de gemeente 

te stoppen met de grijze otto per januari 2018. 
Janneke Leferink hield namens de stuurgroep Beckum-Oele een referaat over 

het Dorpsplan+ dat na vier jaar gaat stoppen per januari 2017. Zij schetste 
de genomen stappen en – al dan niet – uitgevoerde 12 agendapunten in die 

periode. Een aantal van de huidige actiepunten zullen ook in nieuwe 

werkgroepen geformuleerd dienen te worden. ‘De verstandhouding met de 
gemeente is de afgelopen jaren beduidend verbeterd, vooral door de goede 

communicatie tussen betrokken instanties bij het hele dorpsplan proces’. 
Voor de toekomst blijft er echter werk aan de winkel voor een gezonde en 

leefbare toekomst van Beckum en Oele.  
 

Voorzitter Gaatske Colijn had nog een filosofische, bemoedigende 

slotboodschap voor de bezoekers waarin positivisme en waardering als 
levensopvatting doorklonken. Aldus togen de aanwezigen gelaafd door die 

wijze woorden enigszins tevreden huiswaarts… 
                                                                                             Jan Ottink 

 
Afbraak en opruimen oude kleedkamers 
Het begint langzamerhand tijd te worden dat de oude kleedkamers worden 
afgebroken. Een constatering die door velen wordt gedeeld. Naast de 

desolate aanblik, ook vanuit de Beukenhof, geeft het huidige bouwsel 

aanleiding tot extra vernielingen of anderszins minder prettige zaken. Het 
lijkt wel een hoofdpijndossier voor TVO, dat vanwege lichte 

asbestconstatering oorspronkelijke snelle afbreekplannen geblokkeerd 
moesten worden. Naast allerlei extra overleg over procedures bij asfalt 
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opruimen (vergt veelt tijd) betekende dat ook relatief flink wat extra kosten 

voor TVO. Helaas een onontkoombaar gegeven in deze regelmaatschappij.  
“Nu zijn de voornaamste stappen gezet”, meldt TVO bestuurder Eric Pelle. 

“Binnen enkele weken wordt met de sloop/afvoerwerkzaamheden begonnen 

en naar verwachting is eind van de competitie alles schoon”. 
BBB redactie 

 
Topkoe in Beckum in beeld 

 
Eerste koe in de stal bij Frans en Agnes ten Dam die 10.000 kg vet+eiwit heeft overschreden. 

 
Ondernemers schenken gul aan Beckum 
BECKUM – Ondernemersvereniging Beckum en Oele (OVBO) heeft een 

cheque met het riante bedrag van maar liefst 7.500 euro overhandigd aan de 
Stichting Beckum 750 jaar. Met het geld maakt de OVBO de realisatie van 

een overdekt informatiepunt aan de zuidzijde van het dorp mogelijk. 
 

“De voorwaarde voor de donatie was heel helder”, vertelt OVBO-voorzitter 
Rob ten Vregelaar. “De bijdrage moet worden besteed aan iets van blijvende 

aard, waar Beckumers en bezoekers van ons dorp van kunnen profiteren.” 

Vier doelen droeg de Stichting Beckum 750 jaar bij de 
ondernemersvereniging aan. Eén daarvan sprong er bij het bestuur van de 

vereniging van meet af aan uit. “Uiteraard hadden de leden, de lokale 
ondernemers in Beckum en Oele, de definitieve stem. Ook voor hen was het 

helder, de bijdrage van € 7.500 gaat naar het overdekte informatiepunt”, 

aldus Rob. 
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Herman Bunte, voorzitter van de Stichting Beckum 750, is verguld met de 

bijdrage. Met het bedrag wordt een uit hout opgetrokken punt gerealiseerd 
van waaruit wandel- en fietsroutes starten en waar inwoners en bezoekers 

informatie krijgen over de historie van het dorp. Het is dan ook 

vanzelfsprekend dat het informatiepunt een plek moet krijgen aan de 
zuidzijde van het dorp, ter hoogte van de Hagmolenbeek. Volgens 

bronnenonderzoek heeft daar ooit Huis te Bechem gestaan. De originele 
verkoopakte van deze woning, ondertekend op 20 december 1266, is het 

oudste document waarin Beckum wordt genoemd en geldt als geboorteakte 

van het dorp. Later heeft op dezelfde locatie mogelijk Huize Altena gestaan. 
“Begin mei wordt op deze locatie een archeologisch onderzoek uitgevoerd”, 

vertelt Herman, die hoopt dat er iets wordt gevonden uit de middeleeuwen. 
Iets dat meer licht laat schijnen op de historie van het dorp. “Al is het maar 

enige vorm van bebouwing, dan ben ik al enthousiast. Maar wat er ook naar 
boven komt, het krijgt zeker een vermelding in het overdekte informatiepunt 

van de OVBO. Dat staat buiten kijf.”  

 

 
Overhandiging donatie van bestuur OVBO (Ondernemings Vereniging Beckum Oele) aan het 

bestuur 750 jaar Beckum 
 

Bij de realisatie van het overdekte informatiepunt kan de Stichting Beckum 

750 jaar ook rekenen op de ondersteuning van de werkgroep N739. Deze 

werkgroep heeft fantastisch werk verricht voor een nieuwe entree aan de 
noordzijde van het dorp en heeft ondersteuning toegezegd voor de plannen 

aan de zuidelijke entree. Het informatiepunt maakt deel uit van die plannen. 
 

                                                                Esther Rouwenhorst freelance journalist 
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Erfwandeling en wijnproeverij 
Bart & Auke van Erve Ottink 'Mulder' en Rita & Angela van Wineble 

organiseren op vrijdag 27 mei (inloop van 19:30 – aanvang 20:00) een 
erfwandeling en een wijnproeverij in een fantastische ambiance op het erf 

van de familie Ottink, Ensinkweg 7 Haaksbergen (Stepelo). Auke vertelt u 

tijdens de rondwandeling het één en ander over het ontstaan van het 
historische erf met de resten van een oude belt(graan)molen uit 1857. 

Verder zal Bart u iets vertellen over het houden van bijen. Wineble laat u zes 
verschillende wijnen proeven en daarbij serveren we passende hapjes. 

Steekwoorden als: SFEERVOL – GEZELLIG – GENIETEN – LEERZAAM – 
ONTDEKKEN passen prima bij deze zomerse activiteit. Wij kijken uit naar dit 

heerlijke avondje uit, zeker als de weergoden ons ook nog enigszins goed 

gezind zijn…. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan! Meld u tijdig aan want vol 
= vol! Deelname kost € 20,- p.p. Aanmelden: info@wineble.com / 

aukeottink@hotmail.com / 06-52778295. 

 

 
 

Wie waren schutterskoning(in) bij Vogelschieten? 
De organisatie van het vogelschieten tijdens de Pinksterfeesten 
Beckum wil graag weten wie vanaf het begin van de School-

Volksfeesten t/m 1977 schutterskoning of –koningin zijn 
geweest. Vanaf 1977 tot heden zijn de namen wel reeds 

opgezocht in BBB publicaties.  
Graag naam/adres/eventueel telefoonnummer voor  
30 april doorgeven aan Robert Wielens; telefoon  
06-27088546, @ renawielens@live.nl. 
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Onderling potje handbal door recreanten 

 
De handbal recreanten 1-2-3 van TVO speelden onderling een potje handbal. 

Recreanten 3 wist nog winst op de kampioenen te behalen en is op een mooie 4e plek 
geëindigd. Aansluitend werd door alle dames het kampioenschap gevierd. En 

feestvieren kunnen ze wel!!! (Foto: Facebook) 

 
Het wordt een sportjaar met enkele 
TVO-voetbalkampioenen 
 

TVO1 staat momenteel, met nog 4 partijen te gaan, riant aan kop en 
de titel is binnen bereik. Maar er is nog meer eer te behalen door 

andere TVO voetbalteams! 
Het schiet mooi op met TVO2 en TVO4. Eind maart was de situatie voor 

TVO4 al riant voor wat betreft de kampioenskansen. Met een voorsprong op 

de concurrenten – die ook nog eens punten verspeelden – en een 
inhaalpartij te goed kan het bijna niet meer mis gaan.  

Het team met een mix van ‘bijna veteranen’, geslepen routiniers, jongere 
harde werkers en dienende spelers oogt uitgebalanceerd en heeft de titel 

bijna binnen. Bijna elk tegenstander moest het afleggen ten dit elftal. 

Uitgerekend Bon Boys 7 (?), de nummer laatst nota bene op die datum, wist 
TVO4 te verschalken. In een wedstrijd waarin alles letterlijk tegenzat; legio 

doelkansen bleven onbenut ‘door veel pech en onvermogen’ volgens de 
leiding. Opmerkelijk is dat de doelverdediger feitelijk uit nood onder de lat 

ging staan. Sinds Tom Ellenbroek, de voormalige goalgetter van TVO1, het 

doel verdedigt, staat de formatie als een huis… En met regisseur André 
Karnebeek op het middenveld worden de lijnen uitgezet. De klasse en 
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ervaring (ex-FC Twente), betalen zich uit. Voorin is de Stepelose inbreng 

aanzienlijk, want naast Michiel Jannink zorgen Rien Waanders en Hugo 
Asbroek (als ze fit en tijdig aanwezig zijn!) voor gevaar en doelpunten… 

Leider Theo Wijlens kan met de TVO4 formatie de hoofdprijs binnenhalen en 

dat is dan een mooi toetje van deze competitie! 
 

TVO2 is ook met een fraaie reeks bezig en paaszaterdag werd nog een 
belangrijke horde genomen door winst bij nummer twee Witkampers3. 

Waarna ook koploper Markelo3 met 1-3 opzij gezet werd. Als de 
inhaalwedstrijden worden gewonnen, kan de vlag in top. TVO 2 heeft een 

selectie met een sterke solide basis, aanvallend soms grillig en 

onberekenbaar. Mede door een bredere 1e selectie voor 1 en 2 kan TVO2 
wekelijks beschikken over enkele potentiële 1e elftal spelers (behoudends 

blessures) en dat komt de kwaliteit, lees prestatie – en dus ook de teamgeest 
– ten goede.  

Veel ervaring inmiddels in alle linies met als exponent Luuk Grashof. Al jaren 

een man die vanuit het niets zijn demarrages inzet en dan kunnen er twee 
dingen gebeuren. Of hij soleert 2-3 man voorbij en scoort fraaie doelpunten, 

of hij loopt zich vast tot ergernis van vrijstaande medespelers. Dat zijn ‘de 
enfant terrible’ spelers die op intuïtie spelen. De trainers krijgen er, ondanks 

gesprekken en beloften van goede wil, bijna geen vat op. Maar aangezien hij 
dit seizoen weer veelvuldig scoort, hoor je niemand klagen, nou ja…!  

Alles samengevat, TVO2 heeft na enkele haperingen in de beginfase een 

indrukwekkende reeks van overwinningen geboekt die hen op kam-
pioenskoers hebben gezet. Als de inhaalpartijen zonder veel schade worden 

afgewerkt, gaat gewoon de vlag in top. Dus naast het (eerder reeds 
gememoreerde) 1e ook het 2e en 4e . Drie TVO teams met de kampioens-

schaal in een competitiejaar mag je een unicum noemen. Die realiteit is nu, 

medio april, gewoon dichtbij! Volledigheidshalve; na de herfsttitel is voor 
TVO A1 ook het voorjaarskampioenschap binnen bereik… 

Jan Ottink 

 
Reünie op vrijdagavond tijdens Pinksterfeesten 
Over een paar weken is het al zover! De vrijdagavond van de Pinksterfeesten 

Beckum! Beckum bestaat dit jaar 750 jaar, daarom staat de vrijdagavond dit 
jaar in het teken van een reünie. Samen met je oude klas op de foto, een 

borrel drinken met vrienden van vroeger of met behulp van een fotobooth op 

de foto met het mooiste meisje van de klas… Tijdens deze avond wordt 
(oud) foto- en filmmateriaal getoond. Om 20:00 uur staat de koffie/thee 

klaar en Disco Blacklight zorgt voor de muzikale ondersteuning.  
Nodig jij via Facebook ook jouw oude klasgenoten uit zodat jullie 

onder het genot van een borrel herinneringen ophalen? Zie het 
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evenement op Facebook 'Reünie R.K. Lagere school/De Bleek en meld jou en 

anderen ervoor aan.  
Je kunt naam en adres ook doorgeven aan ons. Dan nodigen wij hem of haar 

persoonlijk uit voor de reünie. Dit kan via vrijdag@pinksterfeestenbeckum.nl. 

Om 21:00 uur sluit de opgave voor de verloting van de ballonvaart, dus kom 
op tijd! 

Houd het Facebookevenement (Reünie R.K. Lagere school / De Bleek) in de 
gaten voor prijzen en leuke updates! 

 
voor de volledigheid… IEDEREEN is uiteraard van harte welkom 

op deze Beckumer feestavond!!! 

 
 
Luk akkefietjes…  
 

’t Is wat in’ noaberschop en wiedervot. A’j lest joar op ne rie zet, kom ie van 
al’ns teeng’, dat doo’j. An de eene kaante; boer’nbedriem’n wot an de kaante 

doane wegens belemmering’n veur oetbreiding. An de aand’re kaante; ze but 

an’t katvech’n um megastal’n op te zett’n veur doezenden geit’n, varkens, 
beeste en aander vee. Dan veilt de hele politiek en buurte doar oawer hen. 

Ach joa, wieleu wilt zo gearn metproat’n. Mieljeu, staankoawerlas, dat 
geouwehoer. Dat dee mie laatst ok schaamper lach’n; der was beslott’n um 

de melkwota op te heff’n en wat zaggie toen? 

De boer’n waar’n d’r as de kipp’n bie u moet te brei’n, grotere stal’n, mear 
beeste, mear melk. Ze kon’m schienboar in de honger noar mear nig rek’n 

dat een en een nog steurig twee is…. Mestoawerschot dus, ja wat willie, 
ammehoela, de beeste mot’ ok kwiet! En deur het melkoawerschot is legere 

pries’n ’t gevolg. Hoo onnozeler mo’j wean. Oons kleene laand kan dat nig an 
in vergelieking met dat grote Europa, dat ok ne stiewige vinger in dee 

politiek hef. En in’ pap dus. 

 
Dat döt mie weemoedig deenk’n an vrogger. Tien-viefteen beeste an’ reppel, 

’n betje mest in de gruppe, ’n melkboer den daags de bus’n oplaad’n. En in 

mailto:vrijdag@pinksterfeestenbeckum.nl
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de schuure ’n pa zeug’n met toom bigg’n, tien-twaalf per worp. (Doarveur 

gung ok eas ’t vark’n bie ’n bear op gezette tied’n)… En in’t kip’nhok luk 
hen’n, dee’d eier’n leg’n en mangs wön d’r luk meshaantjes vette mest. Dan 

ha’j wear ’n pa wekke haanpeutjes in de panne. Boer’nbedriem’ toondertied; 

’t Was gemengd. ’t Was te oawerzeen. 
 

Oh ja, eier’n. Met Poaske he’w oons wear tegood doan’ an eier. Mwa, um 
ealuk te wean, dat was vrogger aansumme bie oons. Met de hele femilie um 

de toafel in de biekökk’n, de moo kokk’n ne teil vol eier’n, ok èèneier’n. Het 

gung teeng meka op, 10-12 eier’n de man minstens, met twee-dree halve 
liters bier d’r bie. Strak in de latt’n gung ie noar ’t poasveur, dat dee’j. Ach ja, 

ton was ton, noe is noe…. 
HekselmesienHarry 

 

 
Een roemrucht elftal van TVO uit de 80-90 er jaren. Wie kent de vedetten 
nog waarvan er ons helaas al enkele zijn ontvallen? (foto beckum.nl) 

 
Wist u datjes… 
 

 TVO 1 ging vol goede moed naar Barchem, waar SVBV de opponent 

was. Het liep niet, er zat zand in de motor, foute passes waren legio. 

Pas ver in de 2e helft schoot Aaron de bevrijdende 0-1 binnen.   
TVOc1 kwam in een enerverende partij nipt voorbij Deldenc1 met 3-2 

en TVO a1 ontving Achilles a3. Na (te)veel gebrei van TVO counterde 

Achilles zowaar naar 0-1, maar na de 2-1 ruststand raakte de 
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weerstand op en scoorde TVO er lustig op los. Bij 9-1 stopte de 

teller. Opvallend; Stein M. had een prima invalbeurt (2 goals+assist) 
en Gijs t.L. maakte zijn 2e rentree na de zware knieblessure en… hij 

scoorde de 9e treffer met een uitgekiende lob, vreugde alom… 

 Paaszaterdag speelde TVO2 bij  concurrent Witkampers3 en boekte 

een belangrijke zwaarbevochten 0-2 zege. Als de inhaalpartijen 
worden gewonnen, gloort het kampioenschap! TVO1 kon bij 

hekkensluiter Haaksbergen geen potten breken. Verdiende winst, dat 
wel, maar het schuurde, het was slordig en ook; Haaksbergen bood 

nu dappere tegenstand. Nul kaarten en eindstand 1-3 op het 

Scholtenhagen… 
 TVOb1 kreeg een opsteker tegen Tubantiab2. Na 10 minuten een 

sterk opererend en combinerend TVO, dat 4x scoorde. Bas en Collin 

maakten prima treffers, 4-0 ruststand waarna nog 2x werd gescoord. 
Derhalve prima 6-0 zege. Ook TVOa1 won en nu met 4-2 van 

Hengelo a1. Na een 2-0 voorsprong werd het gelijk, maar TVO had 
het laatste woord; 4-2 winst en aanhoudende titelkansen!... 

 TVO4 poedelde bij Diepenheim, 2-0 verlies. Vanwege ‘oneffenheden’ 

in de eerdere wedstrijd was Diepenheim nu ‘tot aan de tanden toe 

gewapend’. Het kampioenschap komt desondanks niet in gevaar… 
TVO3 won netjes van Lochuizen en het 2e kon lang het verschil niet 

maken tegen Hector2, maar Dennis F. tikte sluw de 1-0 binnen pal 
na rust. Maiko O. beloonde zijn doorzetten met een 2e TVO treffer. 

TVO1 kwam tegen EGVVV na de thee goed los. Een uiteindelijke 

regelmatige 5-1 zege werd een feit, score; Barilett O. 2x Aaron v.L. 
2x en Bas t.D 1x. Door-de-weeks inhalen bij Lochuizen; zeer aparte 

partij, slechts 0-1 met rust, TVO heerste voortdurend maar kwam 
pas na de 1-1-(!) tot scoren, 2x Roy betekende schamel 1-3 winst. 

Maar wel 7 punten voor op de concurrenten, dat telt… 
 TVO 45+ hield het spannend tegen Ruurlo, 3-2 winst en het 4e liep 

geleidelijk weg van Hector. Na de 3-0 rustststand moest bij 6-0 Tom 

E. tot eigen ongenoegen vissen, maar 7-1 werd de eindstand… Bij de 

komende rondtocht van de platte wagen door TVO4 kan vrijwel 
zeker ook TVO2 bij die kampioensviering aanschuiven. Want het 2e 

boekte tegen rechtstreekse concurrent Markelo3 een prima 1-3 zege. 
Nick, Luuk en A-junior Leon scoorden waardoor de ploeg er riant 

voorstaat met nog 4(!) inhaalduels te spelen… TVO1 hield het hoofd 

koel in Diepenheim. Het liep allemaal aanvankelijk niet eens zo 
soepel en de 0-1 vlak voor rust, kopbal Roy, was een meevaller. 

Door Barrilett en Bas stelde TVO de zege veilig en Jarno was 
Diepenheim ‘behulpzaam’ met een eigen treffer in de laatste minuut, 

1-3 dus…. 
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Bericht van basisschool de Bleek 

Een oproep aan iedereen die het leuk vindt om op de foto te komen. En wie 

vindt dat nou niet?!? Woensdag 11 mei om 12.00 uur. Kom naar het 

speelplein van de Bleek. Wij gaan met z’n allen in de cijfers (met krijt op de 

grond geschreven) 750 staan en er wordt dan een “groepsfoto” gemaakt. 

Iedereen die maar iets met Beckum te maken heeft is bij dezen uitgenodigd. 

Je mag een mail sturen naar p.kok@kbhz.nl dan weten wij ongeveer 

hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Een briefje in de brievenbus van 

school mag ook. Gewoon komen is ook TOP.  

EEN MOOI AANDENKEN AAN EEN BIJZONDER JAAR 750 JAAR BECKUM… 

 
                                                                 Petra Kok basisschoolteam 

          

mailto:p.kok@kbhz.nl
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Palmpasen in Beckum             

 
Palmpasenoptocht in Beckum. Vooraf eerst een mooie gezinsviering en daarna veel 

kinderen die mee deden aan de tocht. 

 
Zeepkistenrace op zondag 12 juni 

Dit jaar wordt op zondag 12 
juni 2016 de Zeepkistenrace 
Beckum georganiseerd. Dit 
belooft een dage te worden 
met een lekker hapje, 
drankje maar bovenal met 
prachtige zeepkisten. Dit 
alles vindt weer plaats bij ’t 
Proggiehoes.  
 

Mocht je mee willen doen of 
je kent iemand die mee wil 
doen, geef je dan op bij: 

zeepkistenracebeckum@gmail.com. 

 

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
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Stichting Leendert Vriel in Beckum 
Op 21 april 2016 om 20.30 uur is er een informatieavond over het werk van 

de St. Leendert Vriel ten huize van dhr. Koppelman Wolfkaterweg 58 in 
Beckum. Vrijwilligers van de stichting zullen aanwezig zijn en vertellen over 

de zorg die ze verlenen aan terminaal zieke patiënten. Het gaat hierbij om 

aanvullende zorg voor de stervende en zijn/haar naasten. 
De hulp van Leendert Vriel is kosteloos en kan zowel ’s nachts als overdag 

geboden worden. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, kunt u zich 
aanmelden op telefoonnummer 074-3676314. 

 
 

Welkom in Corn County ! 
 

Beckum is vorige week omgedoopt tot Corn County. Dit vanwege de 

West-Europese maïsrevolutie die ons dorp in de vorige eeuw 

ontketende.  
Het is dan ook niet voor niets dat de jubileumfeesten in september in het 

teken staan van maïs. Zo wordt er op donderdag 15 september een groot 
symposium gehouden over de landbouwmechanisatie. Zaterdag 17 

september is er een historische hakseldag en op zondag 18 september is er 

groot feest voor alle Beckumers bij Het Wapen van Beckum. Save the 
dates!!! (foto: Facebook). 
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Levenslust blijft onverstoorbaar aan de weg timmeren. Een hond met veren was het 
jongste successtuk. Op deze foto de volledige spelersgroep (foto facebook) 

 
Blasiuskerk Beckum weekendvieringen 
APRIL 

Zo 24 april 09:30 uur Woord- en Communieviering 

    T. ter Avest / Dames- en Herenkoor 
Za 30 april 18:30 uur Eucharistieviering 

    Pastor Escher / Dames- en Herenkoor 
MEI 

Wo 4 mei 18:30 uur Vigili van Hemelvaart / Eucharistieviering 
    Pastor Hoogland / Dames- en Herenkoor 

Zo 8 mei 09:30 uur GEEN VIERING 

Zo 15 mei 09:30 uur  EERSTE PINKSTERDAG 
    Parochieviering   In Delden 

    Pastoraal Team 
Zo 22 mei 09:30 uur Woord- en Communieviering / Mariaviering 

    T. ter Avest / Dames- en Herenkoor 

Za 28 mei 18:30 uur AFSCHEIDSVIERING PASTOR SARIS 
    IN DELDEN 

Zo 29 mei 09:30 uur Woord- en Communieviering 
    Pastor Ogink / Spirit 

    KINDERNEVENDIENST 
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TVO handbal D kampioen! 

TVO handbal 
D meisjes 

kampioen 

geworden! 
Blijde 

gezichten 
tijdens de 

rondtocht op 

de platte 
wagen. (foto: 

Facebook) 
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Poasveur Hoonhook 
 

 
Prima traditie door Hoonhook hoog gehouden. Het was nat, er was drek, maar na een 
moeizame aanloop kreeg het vuur vat op het hout van de boaken voor flink wat jong 
en ouder publiek. De letters ‘750 Beckum’ gingen het eerst in vlammen op. 
(foto Rick Lansink) 

 

 
 
Compostactie TVO jeugd ‘geslaagd’ 
 
Zaterdag 5 maart jongstleden heeft de jaarlijkse TVO compostactie plaatsgevonden. 
Dit jaar hadden we gelukkig met de weersomstandigheden en hebben we een mooi 
aantal zakken weten te verkopen. Mede dankzij de bijdrage van de vrijwilligers en 
uiteraard de jeugdspelers van TVO C1 is de opbrengst van 2016 net iets hoger dan 

2015. We hebben namelijk weer net iets meer verkocht dan vorig jaar. 
Namens de TVO jeugd willen we via deze weg, nogmaals, iedereen bedanken voor de 
bijdrage dit jaar! 
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BBBtje 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste jongen die een centje wil bijverdienen 
op de zaterdag als erf/bouwhulp. 
Ben je zo’n iemand neem dan contact op met Michel Pot op nr. 06-24653733. 
Graag zien wij de reactie tegemoet. 

                                                                             Mvg Michel en Ilse Pot. 
 

ZIJLIJN 
Overlijden. Terug in de tijd?.  
Velen zullen zich nog herinneren hoe het vroeger ging, zeker in onze boeren 
omgeving, als er in de buurt iemand gestorven was. Je ging naar het 

sterfhuis moest knielen op de deel of op de harde stenen keukenvloer en er 
werden 3 rozenkransen gebeden en de litanie van alle heiligen. De 

overledene werd thuis opgebaard en van daaruit, meestal met paard en 

wagen, naar de kerk gereden en begraven Later, in onze tijd, kwam er 
gelegenheid om de overledene in de kerk op te baren. Daar was ook de 

avondwake en daarna het afscheid nemen van de persoon in kwestie. 
 

Op dit moment kan het opbaren ook thuis en in ons geval met Johan is dat 
ook gebeurt. Ik heb de dagen dat Johan nog thuis was als troost ervaren. Je 

kon ieder moment bij hem binnenlopen en even met hem "praten". Evenzo 
onze kinderen en kleinkinderen. Hij gaf dan wel geen antwoord maar na 

zoveel jaren getrouwd te zijn geweest (52) jaar weet je ongeveer wel wat hij 

gezegd zou hebben!  
Zoals het bij ons gebeurd kan niet bij iedereen en dat hoeft ook niet. 

Wij hebben het op deze wijze beleeft en anderen zullen het op hun manier 
invullen. Alle respect voor ieders mening. 

                                                                                      Rie Menkehorst 

 
Datumbank 
20 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 april  Jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van oorlogen en  

geweld op de begraafplaats te Beckum om 19:00 uur. 
21 april  Informatieavond Leendert Vriel (zie elders in BBB) 
22 april  Koningsspelen Basisschool de Bleek 
27 april  Koningsdag 
30 april  Metalfestival in ‘t Proggiehoes 
11 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

11 mei  Health & Beauty Ladys Event bij het Wapen van Beckum 
13 t/m 16 mei  Pinksterfeesten 
14 mei  Volle Polle MX AIR TIME BECKUM 
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21 mei  Oud Papier 
23 t/m 28 mei Collectieweek Longfonds 
24 mei  Vrouw Actief Beckum; Avondfietstocht.  

Vertrek 18:15 uur – kerkplein 
27 mei  Erfwandeling en wijnproeverij bij fam. Ottink.  

Erve Ottink “Mulder”. Wel even aanmelden. 
28 mei  TVO Beachsoccertournooi 2016 
29 mei  Sportieve activiteiten bij TVO 
  3 juni  Creamarkt basisschool de Bleek. 18:00-20:00 uur 
  3 juni  Createntoonstelling lagere school  
  4 juni  Blasius/Orgel-plus concert 
10 juni  OVBO activiteit  
12 juni  Zeepkistenrace Jeugdraad van 12:00-18:00 uur 
17 t/m 19 juni TVO Jeugdkamp 2016 
22 juni  Vrouw Actief Beckum; bustocht 
25 juni  Oud Papier 
12 juli  Afscheidsmusical groep 8 basisschool de Bleek.  

19:30-22:00 uur 
10 t/m 15 aug. Muiterweek 
26 t/m 29 aug Volksfeesten Oele 
  7 sept.  Zonnebloem; Dag boottocht met Jan Plezier vanuit Goor 
11 sept.  Blasiusfestival 
16 t/m 18 sept. Corn Country Festival de gehele dag 
28 sept.  OVBO activiteit  
14 t/m 16 okt. Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 
21 t/m 23 okt Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 
27 t/m 30 okt. Verlichte boerderijenroute 
29 nov  OVBO activiteit 
16 t/m 18 dec. Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow 
 
************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 
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 
**************************************************************Wijziging
en en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BECKUM.NL VÁN EN VÓÓR BECKUM. 

De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. 

Daarvoor is echter wel informatie van de diverse verenigingen en 
instanties, personen nodig. 

Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De 

informatie wordt ook meegenomen in  de agenda van de BBB 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Let op de snelheid, denk aan de kinderen! 
Het gaat hier in de Pastoor Eppinkstraat soms wel behoorlijk hard met het 

verkeer en als ouders van kleine(re) kinderen houden we soms ons hart vast. 
In onze wijk mag je 30, maar die snelheid worden door sommige 

verkeersdeelnemers overschreden. Onze kinderen spelen op straat en gaan 
soms zo in hun spel op dat ze niet letten op het verkeer. Daarom zou het erg 

fijn zijn als we allemaal wat rekening houden met elkaar en de kinderen 

(maar ook bijvoorbeeld huisdieren). Gewoon een beetje letten op elkaar! 
Dat is dan ook de boodschap die we als ouders willen uitdragen. Laten we 

gewoon rekening houden met elkaar en aandacht voor de snelheid in de wijk 
hebben. 

                                                                              Ongeruste bewoners 
 

 
Alle activiteiten Beckum 750 jaar  
op een rij gezet 
Vanwege het 750-jarig bestaan van Beckum worden er dit jaar tal van activiteiten 
georganiseerd die in het teken staan van dit jubileum. In samenwerking met de 
verenigingen en stichtingen die ons dorp rijk is, krijgen bestaande of nieuwe 
activiteiten een historisch sausje. Hieronder alvast een overzicht van de activiteiten 
voor dit jaar. Het gaat hierbij om een voorlopige activiteitenagenda, de lijst 
kan in de loop van het jaar nog worden aangevuld met nieuwe activiteiten. Uiteraard 
houden we u hiervan op de hoogte. 
EERSTE HELFT 2016 
Start archeologisch onderzoek naar Huis te Bechem en Huize Altena bij 
Hagmolenbeek 
APRIL 
-  Opening historische wandel- en fietsroute 
27  Koningsdag basisschool De Bleek 

MEI 
13 t/m 16 Pinksterfeesten Beckum, met op vrijdagavond reünie voor (oud-

)Beckumers 
28-29 mei Jeugd sportdag-Familieweekend TVO 
JUNI 
1e week Creaweek met op 3 juni een createntoonstelling 
5  Zeepkistenrace Jeugdraad 
AUGUSTUS 
10 t/m 14 Muiterweek 
SEPTEMBER 
10  Blasiusfestival 

16  Corn Country Festival, symposium 
17  Corn Country Festival, demonstratiedag met o.a. oude 

landbouwwerktuigen 
18  Corn Country Festival, feestmiddag Beckum 
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OKTOBER 
14 t/m 17 Levenslust, toneeluitvoering 
21 t/m 23 Levenslust, toneeluitvoering 
27 t/m 30 Verlichte Boerderijen / Historische gebouwenroute 
DECEMBER 
16 en 17 Vogelvreugd, regionale vogelshow in teken 40-jarig bestaan 

Vogelvreugd 
17  Kerstmarkt Beckum met presentatie historisch boek Beckum 
 

 

Mooie samenwerking 
Graag wil ik nog even melding maken van een mooie samenwerking in het kader van 
750 jaar Beckum. Door de Algemene Rooms Katholieke Kerstboom Vereniging 
Beckum, ARKKVB, werden in het najaar van 2015 kaarten gedrukt in samenwerking 
met JPB Reclame. De kosten van het drukken werden gedragen door Anti Roos, de 
dartclub in Beckum. Vervolgens werden de kaarten op de nieuwjaarsreceptie in 
Beckum verkocht. Een ieder mocht een kaart sturen met een mooie wens voor 2017. 
Aan familie, vrienden, kennissen, maar natuurlijk ook aan zichzelf. Er werd gretig 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (al dan niet geheel vrijwillig). De opbrengst 
van € 500 kon worden overgedragen aan de Kerstmarkt groep, ten behoeve van 750 
jaar Beckum. Toch een mooie samenwerking tussen de ARKKVB, Anti Roos, 
kerstmarktgroep en Stichting 750 jaar Beckum.  
SAMEN VOOR EEN MOOIER EN BETER BECKUM. 

Toon Wentink. 

 
BBB tje 
Te koop; mengpaneel met toebehoren 
Martin Veldhuis tel. 06-25390965 mail m-a-veldhuis@hetnet.nl 

 
DEZE MAAND… in een volzin 
Er was de laatste tijd vel reuring inzake het vluchtelingenprobleem, waarbij een 
miljardendeal met Turkije op losse schroeven kwam te staan door een Duitse 
cabaretier die weer eens de grens vh. toelaatbare opzocht, Erdogan beledigde en 
aldus bondskanselier Merkel in het nauw bracht, hetgeen onverlet laat dat dichterbij 
ook ineens ophef was, toen in de Hengelose politiek een twist, een meningsverschil – 
al dan niet vergunningsplichtig – nogal pontificaal herhaaldelijk in de pers werd 
uitgemeten en ja, dan ruikt men bloed, terwijl ook een affaire in een naburig dorp 
van onbekende kinderen, die toch bestaan, boven water kwam en tja, wat moet je 
met zo’n bericht uit het duistere verleden want ‘verlosser’ Jan van Halst maakt bij FC 
Twente zijn opwachting en dat is toch wel een goed bericht, denken we…. 
 

Denkt u aan het invullen vd kaart/doneren voor de vrijwillige BBB 
lezersbijdrage?  … DANK U WEL!!! 
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Spreekuren Gezondheidscentrum 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
Toon Wentink aan de slag om de dakgoten schoon te maken. 

(Gemaakte afspraak tijdens Kerstmarkt!) 

mailto:info@taiyin.nl

