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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 + Pinksterfeestinfo 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, 29 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
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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Jaargang                   Nummer 
 

 
 

38……………………………………5 
 

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 met Koningsdag- en kampioensverslagen bij TVO, en 

uiteraard alles over de Pinksterfeesten. Informatief, positief kritisch en met 
een knipoog. Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 
 

Laatste week nieuws… 
 

 Zo eind mei zijn her en der de afrondende feesten en activiteiten na 

weer een sportseizoen. En beginnen tevens de buurt- en familie-

feesten- in welke vorm dan ook- in onze regio. Met spiekerpoep’n en 

zakslaan  tot solextochten etc. Met meestal een BBQ als afsluiting!... 
 

 Afgelopen weekend nog een groots jubileum van Kamphuis meng-

voeders bij het Wapen van Beckum, ‘wat gung t’r of’… 
Een foto staat achterin deze BBB afgedrukt! 
 

 Zondag jl. speelde TVO 2 het afsluitende seizoensduel tegen WVV 3. 

Het werd 2x 30 minuten (!) een ontspannen duel met diverse spelers 

op andere posities. Zo ook keeper Jordy D, die in de spitst 
rommelde, maar wel na een 0-2 achterstand (en Stef D. op doel), de 

gelijkmaker aantekende, 2-2 eindstand. Iedereen tevreden…. 
 

 De jaarlijkse BBQ voor alle BBB medewerkers is zondag 21 augustus! 

 
 

DEZE MAAND in een volzin… 

We hebben in Nederland nieuwe sporthelden, want Max Verstappen en Steven 
Kruijswijk doen ons hart sneller kloppen, terwijl ook Daphne Schippers en 

Naomi Kromowidjojo onze trots doen zwellen en ineens zondagmiddag is er de 

redding voor de verdroogde natuur, want een goddelijke regen waar een ieder 
naar verlangde, daalde gestaag over de droge moestuinen en sportvelden… 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 29 JUNI !! 
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WAT U LEEST IN DEZE MEI BBB 2016 
 

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

 Van kampioensfeest TVO1 tot Koningsdag alle info 

 Collecte Reumafonds goede opbrengst 
 Vrouw Actief Beckum activiteiten 
 BBBtje mijn fiets gezien? 
 Heavy Metal in Proggiehoes 
 Dodenherdenking een roos voor alle slachtoffers 
 Kampioensverslagen TVO teams in woord en beeld 
 Hagmolenbeek leeft opening op 27 mei 
 Volksfeest Oele 26-28 augustus 
 Pastor Saris vertrekt zaterdag 28 mei afscheid in Delden 
 Werkgroep Jeugd spiekerpoep’n 
 Kruisjassen en hartenjagen eindstanden 
 Snelheidsbeperking wildbaan 
 Zeepkistenrace 12 juni as.  
 Volleykampioenen twee jeugdteams 
 Zonnepanelen op dak kleedkamers 
 Zijlijn St. Leendert Vriel 
 Corn County Hakseldag en nog veel meer… 
 TVO sportweekend 28-29 mei oa. oud FC Twenteprofs 
 Zonnebloem Beckum mededelingen 
 Vrijwilligersfeest sv TVO geslaagd 
 GlasvezeLvoordelen Twente Glas 
 Wist u datjes sportsnippers 
 Speelplaats de Bleek groepsfoto 
 Weekendvieringen Blasiuskerk mei-juni 
 Pinksterfeesten Beckum 2016 in woord en beeld 
 BBBtje; gevonden gouden hanger 
 Geloof en een Hoop Liefde levensverhalen uit de regio 
 Het TVO Gilde 15 jaar extra impuls voor de sport 
 Datumbank activiteitenagenda 
 MX Air Time Beckum motorspektakel bij Pinksterfeesten 
 TVO omnibestuur met belangrijke berichten 

 Vrijwillige BBB lezersbijdrage, al bij gedragen of… 

 100 Jaar Kamphuis mengvoeders een mijlpaal 
 Middenbladen Dorpsplan+ actueel nieuws 
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VAN KAMPIOENSFEEST TOT KONINGSDAG 
 

Het was in Beckum alle hens aan dek die dagen van 23 t/m 27 april. 
Voorbereidingen op het mogelijke kampioenschap van TVO1 
voetbal; met welke scenario’s moest rekening gehouden worden? 
 

Wel/niet vast een tent opzetten en zo ja, waar dan? Want de weersom-
standigheden waren abominabel en de vooruitzichten dito! Maar met 

geweldige medewerking en inzet van veel TVO-ers en andere Beckumers 

kwam alles op zijn pootjes terecht. Voetbalvoorzitter Alfons Harink had voor 
deze grote improvisatieklus oa. het voetbalbestuur gemobiliseerd en was 

voortdurend ‘mobiel bezig’. Ook contacten met reguliere sportzaalgebruikers, 
school en kantinebeheerders en –medewerkers was hierbij essentieel. De 

sportzaalvloer werd afgedekt, de zaal ingericht en een tent geplaatst. Bar en 

meubilair erin en alles was gereed voor een eventueel TVO kampioensfeest. 
Bovendien waren alle sponsoren die zondag uitgenodigd voor een bbq na de 

wedstrijd TVO-Bentelo. Achteraf bleken enkele logistieke zaken niet optimaal 
te verlopen en de communicatie met de gemeente Hengelo ‘had ook beter 

gekund’, zo was ongeveer de conclusie. Maar met veel bravoure en tact 

werden die zaken gladgestreken. Hulde aan alle betrokkenen.  
TVO 1 dus kampioen na eerste nederlaag! 
Bij fakkels en vuurwerk als sfeer verhogende elementen betraden de spelers 
het veld. De tribune stroomde vrijwel vol en buien trotserende toeschouwers 

stonden aan de andere kant van het veld. TVO startte sterker, had soepel 
combinerend meer spelaandeel. Een snelle 1-0 van Aaron van Laar was een 

opsteker. Maar Bentelo bleef loeren op kansen bij uitbraken en was vijf 

minuten voor rust succesvol. In de 2e instantie kon Remco Baumeister de 
half weggewerkte bal binnenschieten, 1-1. Na de thee werd het TVO spel 

minder overtuigend en voorin bleven kansen benut. Bentelo profiteerde van 
een foute inspeelpass bij TVO centraal achterin en de geslepen Michel 

Vonder strafte die fout af met een strak schot, 1-2. Het laatste kwartier was 

weer voor TVO, maar de spitsen waren niet scherp en de opkomende Joost 
Wielens had in de slotfase 2x de gelijkmaker op de schoen, maar was te 

gehaast bij het afronden. Bentelo blij met de winst, blijft in de 
nacompetitierace. En TVO? Dat had via de mobiel de tussenstand bij SVBV-

Rietmolen gevolgd en kon juichend concluderen dat Rietmolen een nederlaag 
had geleden. Dus het kampioenschap van TVO was definitief; 10 punten 

voorsprong met nog drie partijen te gaan! Nadien de bekende taferelen; 

felicitaties van honderden fans, huldiging door de KNVB afvaardiging, 
champagne, bloemen, rondtocht door Beckum en kampioensfeest ’s avonds 

in de sportzaal. Prima stemming met polonaise, gecharterde zanger(!) en 
Rad van Fortuin. De rondtocht een dag later met de spelers en begeleiding 

maakte het feest compleet.  
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De KNVB reikte de kampioensmedaille uit aan de spelers 
 

 
Kratje bier staat klaar voor een overwinningstoast (foto’s facebook) 
 
Geslaagde Koningsdagviering 
Drie dagen later Koningsdagviering in Beckum. Beentels Kabaal, ballonnen 
oplaten, opwindende spelen voor kinderen, springkussens, snoep en 

traktaties etc. De hele schooljeugd kwam volop aan haar trekken. Geen 
fietstocht helaas vanwege het slecht voorspelde weer. Het was weliswaar 

(veel te) koud, maar weinig regen en de zon maakte veel goed. Nieuwe 
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wethouder Bruggink maakte zijn opwachting, reikte de prijzen uit en toonde 

zich aangenaam verrast door het enthousiasme van de jeugd en prima 
organisatie van de Koningsdag in Beckum. In de Geertman kantine was het ’s 

middags nog lang gezellig met veel ouders en het onvermijdelijke Rad van 

Fortuin. SSF draaide op volle toeren. Dat kun je wel aan Hugo en consorten 
overlaten! 

 

 
Ouders en kinderen staan klaar voor het oplaten van de ballonnen 

 

 
Springkussen altijd populair 
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Dieren, bloemen of kronen maken van ballonnen. Aan aandacht geen 

gebrek (foto’s facebook) 

 
Hartelijk bedankt! 
Aan alle gulle gevers in Beckum, Oele en Stepelo. 
Aan alle collectanten die dit mooie bedrag 

opgehaald hebben. 
De totale opbrengst van de collecte van 21 t/m 26 

maart 2016 in Beckum en Oele is € 1.183,91. 
De landelijke opbrengst en meer informatie is te vinden op 

www.reumafonds.nl  

Wilt u volgend jaar helpen om in uw eigen wijk te collecteren dan graag 
aanmelden bij Els Harink 074 3676574. 

 
 

 

http://www.reumafonds.nl/
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Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
 

Vorige maand waren we te laat met het aanleveren van onze tekst. 
Helaas…  

Nog even een korte terugblik op de Ladies Night welke 
we hebben georganiseerd in verband met ons 70-jarig 

jubileum. Bijna 100 leden waren aanwezig. Het was 

gezellig vol in ’t Proggiehoes en er waren 20 
enthousiaste standhouders. Bij de ene standhouder 

kreeg je informatie, de ander had iets te proeven, te 
passen of te kopen. Alle standhouders hadden iets 

beschikbaar gesteld voor de verloting. In drie rondes zijn 

alle prijzen verloot. Onder het genot van een hapje en 
een drankje was het een gezellige avond. Bij vertrek kreeg iedereen nog een 

leuke goodybag mee, gevuld met kortingsbonnen, flyers en ander prullaria; 
met dank aan de standhouders. Op naar ons volgende jubileum over vijf 

jaar! 
Als je deze BBB leest dan hebben we net onze avond fietstocht achter de rug 

en kijken we uit naar de laatste activiteit van dit seizoen. Inmiddels hebben 

zich ruim 60 dames aangemeld voor een gezellige dagje op stap met de bus. 
We vertrekken op woensdag 22 juni om 8:00 uur vanaf het 
kerkplein. Het wordt een lange maar leuke dag met -naar wij aannemen- 
voor elk wat wils. Lukt het niet om mee te gaan met de bus maar wil je wel 

aansluiten bij het afsluitende diner dan kan dat. De eigen bijdrage hiervoor is 

vastgesteld op € 15. Wel graag aanmelden: 074-3676445, via ons 
emailadres: vrouwactiefbeckum@hotmail.com, of via het contactformulier via 

onze website, www.vrouwactiefbeckum.nl. 
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 

Onze adverteerders zullen in de komende weken worden benaderd met een 
verzoek om wederom een advertentie te plaatsen in ons programmaboekje. 

In augustus ontvang je het boekje voor het nieuwe seizoen.  

Om alvast te noteren: de openingsavond van het seizoen is gepland op 
dinsdag 27 september a.s. 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
Iemand mijn fiets gezien? 
Afgelopen Hemelvaartsdag/-avond/-nacht is mijn herenfiets van het merk Raleigh 
Elan, kleur antraciet, door iemand ongevraagd meegenomen bij Café Halfweg. Op 
mijn fiets zat ook een zwart kinderzitje op het stuur. Weet iemand wellicht waar mijn 
fiets gebleven is? Graag bij voorkeur mij even bellen, maar terugzetten mag natuurlijk 
ook. Dit wordt zeer op prijs gesteld. 

Groeten, Tom Ellenbroek, 06-51862339 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
http://www.vrouwactiefbeckum.nl/
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Metal in ’t Proggiehoes 
 

Heavy Metal bands in ’t Proggiehoes. “Noe möt ’t nich gekker wonn”, dacht 
een voorbij fietsende Beckumer. Maar de echte liefhebber smulde van de 

muziek, de sfeer en de verschillende bands.  
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Dodenherdenking, een roos voor alle 
slachtoffers 

 

Het monument was oorspronkelijk 

bedoeld voor Toon ter Braak en alle 

andere omgekomen Indiëgangers. Maar 
de dood maakt geen onderscheid, dus 

waarom zouden wij dat wel doen? 
Daarom wordt bij de jaarlijkse 

herdenking op de begraafplaats al jaren 
stilgestaan bij alle slachtoffers, tot aan 

die van zinloos geweld toe. Op 

donderdag 21 april legden leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Bleek samen 

met burgemeester Sander Schelberg 
weer een roos bij het monument en 

droegen ze gedichten voor. De 

herdenking wordt altijd op de laatste 
donderdag voor de meivakantie 

gehouden zodat alle kinderen hierbij 
aanwezig kunnen zijn.  
(Foto en tekst: TC Tubantia)                     Gedichten van schoolkinderen in volgende BBB! 
 

KAMPIOENSVERSLAGEN  
TVO 4 - TVO 2 - TVO A1 
 

TVO 4 was al een tijd de gedoodverfde favoriet voor het kampioenschap. 

Tegen Bon Boys 8, waar nota bene in de uitwedstrijd van was verloren, kon 
de kroon op dit succesvolle seizoen gezet worden. 

De Boys hadden vanwege personele problemen weinig zin om aan te treden 

bij TVO. Maar ging na ampel overleg en eenmalig toegezegde steun van TVO 
4 akkoord met het duel op de Kruudnhof. Het werd een uiterst merkwaardig 

duel. Onwennig ook voor TVO 4, want om vier eigen spelers te zien spelen in 
een rood/groen shirt was wel heel apart! Het werd 1-0, toen 1-1 en 

vervolgens liep TVO 4 uit naar de gedenkwaardige score van 17-4. De 100e 

seizoen goal werd bij een 11-2 stand gemaakt door Hugo A. Verder 
interessante feiten: Robert W. maakte de laatste 20 minuten zijn entree en 

scoorde ook nog 2x; Tom E. keepte voor rust en was na de pauze de laatste 
man, want Niels R. mocht voor de laatste keer als keeper z’n opwachting 

maken na rust. Na afloop vuurwerk, kampioensschaal- en shirts voor de 

spelers en bloemen. Daarna barstte het feest los, inclusief optocht met de 
platte wagen.  
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Blije en trotse gezichten bij TVO 4. De buit is binnen na die gedenkwaardige partij tegen B. Boys  

 

Een week later herhaalde zich dit scenario ongeveer. TVO a1 maakte als 
titelkandidaat het karwei koelbloedig af. Bij Oldenzaal werd korte metten 

gemaakt met de formatie uit Boeskoolstad. TVO had aan een punt genoeg 

voor de titel, maar was met de rust al bij een 0-5 voorsprong zeker dat de 
buit binnen was. De ploeg, onder leiding van trainer Jordy Drenth en coach 

Martin Mulder, was heer en meester zoals dat zo klassiek beschreven wordt. 
De afgetekende winst van 1-9 was veelzeggend. Met doelpunten van Stefan 

3x, Jasper 2x, Rinze 2x, Gijs 1x en Jelle 1x. Felicitaties nadien voor de 

kampioenen van Oldenzaal, het TVO jeugdbestuur, ouders en aanhang. En 
een spontaal onthaal bij de Geertman kantine met nog meer felicitaties. De 

raspaardjes van TVO maakten uiteraard ook een rondgang door Beckum op 
de wagen, waarbij de volumeknop op maximale stand stond. En dat moet 

kunnen bij zo’n gelegenheid.  
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TVO 2 was de vierde kampioen deze voetbaljaargang. Tegen het 

bezoekende Bentelo 2 was één punt genoeg om de vlag in de top te hijsen. 
Invaller scheidsrechter Stefan de Wit floot rustig en vakkundig deze sportieve 

pot. Bentelo 2 was ook de opponent in de bekerfinale op 2e Pinksterdag! De 

partij was redelijk in evenwicht, veel scoringssituaties deden zich niet voor. 
Wel moest Jordy handelend optreden bij een inzet van dichtbij, maar hij 

wierp zich moedig in de baan van de bal. TVO was wel meer dreigend, maar 
de snelle spitsen werden goed geneutraliseerd. De score werd voor de pauze 

opengebroken door de man die vaak uit het niets op de goede plaats staat, 

koel blijft en scoort. Inderdaad, Nick Asbroek kreeg plotsklaps de bal voor de 
voeten en drukte secuur af; 1-0. In het tweede bedrijf bleef TVO de beter 

voetballende ploeg. Bentelo werkte hard maar kon geen bres slaan in de 
geconcentreerde TVO achterhoede. Ongeveer 10 minuten voor tijd besliste 

Stef Dijkstra met ‘een Huntelaar goal’ de partij. Hij kroop bij een voorzet slim 
voor z’n tegenstander en ramde de bal hard in de touwen; 2-0. 

Feestvreugde, felicitaties, bier en platte wagen na het laatste fluitsignaal. De 

buit was binnen! Met 49 punten uit 20 partijen, doelgemiddelde 52-18 en 
een punt voorsprong op het al uitgespeelde Markelo 3, terwijl TVO 2 nog 

twee partijen te gaan heeft. Voorwaar een overtuigend behaald 
kampioenschap. Credits ook naar trainer Henk Drenth, leiders Dinant 

Oolbrink en Job Lelifeld.  

 

 
TVO 2 vlak voor de rondrit op de platte wagen. Bentelo werd met 2-0 verslagen en TVO 

bekroont daarmee een prachtig seizoen met de titel. (Foto: Facebook) 

                                                                                              Jan Ottink 
 

Proficiat aan alle TVO voetbalkampioenen. 29 mei worden allen nog 
in het zonnetje gezet.  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 5, 2016 
pagina 13 

De Hagmolenbeek leeft! 

Een pareltje, zo wordt de Hagmolenbeek ook wel genoemd door de combinatie van 
natuur, water en landbouw. Tegenwoordig slingert de Hagmolenbeek weer door 
landgoed Twickel, ten 
zuiden van het dorp 
Beckum. Dit is niet 
altijd zo geweest, want 
in de jaren dertig werd 
de beek rechtgetrokken 
en verdiept, om 
overtollig regenwater 

zo snel mogelijk weg te 
krijgen en te zorgen 
dat de omliggende 
landbouw-gronden 
beter te bewerken 
waren. Dat werkte 
goed voor de 
landbouw. Maar voor 
de ecologische kwaliteit 
van de beek pakte dit minder goed uit, en nabijgelegen natuurgebieden raakten 
verdroogd. 
 

Natuur, water én landbouw 
Droogte is een probleem dat wordt verergerd door het veranderende klimaat en nu 
steeds vaker voorkomt. Hier heeft niet alleen de natuur last van, maar ook de 
landbouw. Bij de Hagmolenbeek is dit opgelost door het beekdal opnieuw in te 
richten. Twee agrariërs zijn verhuisd en zo is er ruimte gemaakt voor het aanleggen 
van nieuwe natuur. Het project heeft een impuls gegeven aan de omgeving, niet 
alleen voor de natuur maar ook voor de landbouw.   
 

Het project 

Tussen 2010 en 2015 is de Hagmolenbeek heringericht naar een slingerende beek. 
Het project is uitgevoerd in samenwerkingsverband Pact van Twickel dat bestaat uit 
provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Hengelo, Borne en 
Hof van Twente. Een deel van de beek loopt door landgoed Twickel. Ook speelde het 
Alterra-project Boeren voor Natuur, waarvan Twickel één van de pilotlocaties was. In 
dit project proberen boeren hun kringlopen zo veel mogelijk te sluiten, en worden ze 
betaald om diensten te leveren: landschap, natuur, waterberging en waterkwaliteit. 
Een nieuw verdienmodel, als nieuwe manier van agrarisch natuurbeheer. Daarnaast is 
het bovenstroomse deel van het beekdal volledig deel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) geworden. 
 

Nieuwe natuur 
Volgens dagelijks bestuurslid Jan van Hoek van waterschap Vechtstromen is de 
Hagmolenbeek een mooi project geweest. “Er is nu een prachtige variatie aan planten 
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en dieren in en rond de beek. Zo zwommen er bijvoorbeeld binnen de kortste keren 
weer in groten getale vissen, die uitsluitend in sterk stromende beken voorkomen. 
Voor dit project troffen we alleen algemene vissen van stilstaand water aan. In het 
natuurgebiedje het Beundersveld, oorspronkelijk vochtige heide, is de 
grondwaterstand boven verwachting gestegen, met een mooi natuurherstel tot 
gevolg. Als je de herinrichting van de Hagmolenbeek afzet tegen de investering, is er 
heel veel kwaliteit uit gehaald!” 

Op 27 mei wordt de Hagmolenbeek feestelijk geopend. 
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Pastor Saris verlaat Heilige Geest parochie 
Pastor Christianne Saris is al jaren een bekend 

gezicht in de kerken en bij de activiteiten van de 
Heilige Geest parochie. Per 1 juni gaat zij ons 

echter verlaten. Ze heeft een functie aanvaard in de 

Heilige Pancratius parochie in Tubbergen en 
omgeving. We zullen deze actieve en energieke 

pastor zeker gaan missen. Op zaterdag 28 mei 
om 18:30 uur is haar afscheid tijdens een 

vesperdienst in de H. Blasius in Delden. Hierna is er 
een afscheidsreceptie in Het Parochiehuis in 

Delden.  
Christianne Saris heeft een geheel eigen plaats binnen onze parochie verworven. Over 
haar opvolging is op dit moment nog niets bekend. Het ligt wel in de bedoeling dat 
deze vacature wordt opgevuld. U bent allen van harte uitgenodigd om tijdens de 
vesper of receptie afscheid van haar te nemen. 
                                                       Tekst; Pastoraal team Heilige Geest parochie 

 
Werkgroep Jeugd 
 

 
Werkgroep Jeugd; spiekerpoep’n op de burg over de Hagmolenbeek. (foto: Facebook) 
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Winnaars kruisjassen en hartenjagen 

 
De winnaars van de kaartcompetitie TVO kantine seizoen 2015-2016: 

Kruisjassen; 3e-Theo Wijlens, 1e-Bennie Bauhuis, 2e-Aloys Derkink 
Hartenjagen; 1e-Annie te Woerd, 2e-Gerdy Wielens, 3e-Gerda Wientjes 

 

Hartenjagen eindstand 

Annie te Woerd 1338 Ally Aalderink 1873 

Gerdie Wielens 1494 Truus ter Avest 1881 

Gerda Wientjes 1610 Trudy Mentink 1884 

Rieky Wielens 1670 Truus Westendorp 1895 

Harrie te Woerd 1716 Jo Slag 1956 

Annie ten Have 1741 Dinie Asbreuk 2039 

Maria Dijkhuis 1764 Gerry Waanders 2100 

Carla Bauhuis 1770 Ellen Keppels 2268 

Marietje Ordelmans 1792 Riky Verberne 2297 

Carla Asbroek 1806   

 
 
Kruisjassen eindstand 

B. Bauhuis 36504 A. Rupert 34530 

A. Derkink 35959 R. Menkehorst 34397 

Th. Wijlens 35814 L. Rupert 34390 

H. Jannink 35800 H. Wijlens 34287 

J. Asbroek 35661 F. Jannink 34218 
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H. Rupert 35604 J. Exterkate 34218 

G. Asbreuk 35598 H. Nijhuis 34190 

L. ten Barge 35047 O. v.d. Sloep 34025 

M. Wielens 34998 A. ten Barge 34015 

D. ten Voorde 34940 M. Waanders 34008 

B. Scholten 34856 C. Koppelman 33799 

Fr. Bauhuis 34765 F. Eysing 33665 

J. Bauhuis 34675 H. Exterkate 33648 

W. Noordink 34530 P. Sak 33375 

Record aantal deelnemers, debutant meteen de beste, mooie binnenkomer! 
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Zeepkistenrace op zondag 12 juni 
Op zondag 12 juni organiseert de 

Jeugdraad Beckum voor de zesde keer 
een zeepkistenrace rondom ’t 

Proggiehoes. Het parcours zal worden 

aangepast door een aantal hindernissen. 
Zo blijft het voor zowel deelnemer als 

toeschouwer een mooi spektakel. De 
deelnemers worden onderverdeeld in 

verschillende categorieën, zodat iedereen 
een goede kans heeft om zichzelf naar 

het podium te rijden. De eerste 

deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Er is nog ruimte voor enkele 
deelnemers. Geef je dus nu op door een mail te sturen naar 

zeepkistenracebeckum@gmail.com of kijk op onze Facebook pagina. Graag 
tot dan! 

 
 

Volleybalkampioenen 
TVO Volleybal is weer twee kampioenteams rijker! 
 

  
Niveau4-2: Van links naar rechts: Imke, Wahju (coach), Iris, Femke, Amber Ellen.  
Op de tweede foto zitten de kampioenen op de wagen.  

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
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Niveau 6: Van links naar rechts: Benthe, Kylie (coach), Marije, Daphne, Megan, Lian, Eva 
(foto’s facebook volley) 
 

 
 
Zonnepanelen op dak kleedkamers 
 

Zonnepanelen op het dak van de nieuwe TVO kleedkamers. Een plan 

van het TVO Omni bestuur, dat medio april besproken werd met de 

leden.  
Want er moest goedkeuring verleent worden aan het plan. Het Omni bestuur 

vond het na een studie en besprekingen met betrokkenen de moeite waard 
om tot zo’n investering over te gaan. Eén van de redenen was het afschaffen 

van de ecotaks op stroomverbruik en stimulering door de overheid middels 

een substantiële subsidie van 30% op de panelen. Er is berekend dat bij de 
totale investeringskosten (inclusief subsidies) van € 14.000, inclusief 

montage en btw, binnen zes jaar de kosten zijn ‘terugverdiend’. “Door de 
gunstige liquiditeitspositie van de SV TVO is zo’n investering verantwoord en 

mogelijk”, stelt Omni bestuursvoorzitter Johan Vossebeld.  
 

Bestuurslid Marco Ottink heeft zich verdiept in alle aspecten en heeft meer 

cijfers voorhanden. “Het plan komt neer op 56 zonnepanelen op het dak van 
de nieuwe kleedkamers. Dat is bij de draagconstructie technisch veilig 

mogelijk. Voor de subsidie moeten de panelen in 2016 geïnstalleerd worden. 
De besparing op energie beloopt zo’n € 2.300 per jaar. Volgens de huidige 

normen heeft het zonne-energiesysteem een levensduur van circa 25 jaar”.  
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Vanuit de vergadering worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst, met 
name vanwege het gegeven dat TVO al extra jaarlasten heeft (onder andere 

nieuwe kleedkamers) en teruglopend ledenbestand. De zonnepanelen 

leveren juist een positieve bijdrage op de jaarlijkse exploitatie, werd echter 
gesteld. Bij de stemming geven – op een onthouding na – alle aanwezige 

leden groen licht voor het plan tot plaatsing van zonnepalen.  
BBB Redactie 

 
Zijlijn 
De Stichting Leendert Vriel 
 

Op donderdag 21 april waren er vrijwilligers van deze stichting bij Cor 

Koppelman uitgenodigd om te vertellen over de zorg die ze verlenen aan 
terminaal zieke patiënten. Ik had me opgegeven en vond het een 

interessante avond. Zowel Cor als ik hebben gebruik mogen maken van de 
diensten van deze stichting. Als de gezondheid van je partner achteruit gaat, 

is het normaal dat je alle zorg verleend die zij of hij nodig heeft. Vaak is het 

iemand naast je die op een gegeven moment zegt dat de Leendert Vriel 
Stichting ingeschakeld zou moeten worden, zodat jij zelf een nacht door zou 

kunnen slapen. Daar wil je niet aan, je wilt het zelf doen.  
 

Maar als, zoals in ons geval, de Carint-verpleegkundige opmerkt dat wanneer 
jij zelf afknapt, de patiënt alsnog naar een zorginstelling moet, schrik je. Dat 

was beslist niet de bedoeling. Heel vaak willen de patiënten graag thuis 

sterven. Er heeft een intake gesprek plaatsgevonden en de volgende avond 
was er een iemand bij ons thuis. Ze komen om 23:00 uur tot 7:00 uur de 

volgende ochtend. Je neemt met elkaar door hoe de nacht meestal verloopt 
en dan ga jij naar bed. Of je dan wel of niet kunt slapen, is niet zo belangrijk. 

Je rust in ieder geval omdat je weet dat er op je partner gelet wordt.  

Wij hebben er vier nachten gebruik van mogen maken en van Cor weet ik 
dat je ook overdag wel een paar uur zorg kunt vragen zodat je jezelf even 

kunt ontspannen. Ook hij heeft een paar maanden gebruik mogen maken 
van deze stichting die geheel kosteloos werkt. Het zijn mensen die zonder 

drukte aanwezig zijn en zorgvolle hulp verlenen wanneer het nodig is. Hoe 
zou het leven zijn zonder vrijwilligers? In ieder geval alle respect voor deze 

vrijwilligers van de Leendert Vriel Stichting. 

 
                                                                                     Rie Menkehorst 
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Nostalgie tijdens Corn County Hakseldag 
 

Eigenlijk was het te vroeg in het jaar en bovendien te koud voor de 
tijd van het jaar, maar met dank aan de vele zonuren van de 

afgelopen periode steken de maïsplanten nu al de kop op aan de 
Haaksbergerstraat 205.  

Hier wordt op zaterdag 17 september de Corn County Hakseldag gehouden. 

Tegen die tijd worden de nu nog jonge plantjes een kopje kleiner gemaakt 
met oude landbouwvoer- en werktuigen.  
 

Wat ouderwets eindigt, moet natuurlijk ook ouderwets beginnen. Daarom 

haalde Tonnie Mentink eerder dit jaar zijn oude, knalrode Messi Ferguson – 
beter bekend als een MF – van stal en toog Wim Meijer met zijn groene 

Deutz naar het veld aan de Haaksbergerstraat om de boel flink om te 

ploegen en te bemesten. Dit alles natuurlijk op ouderwetse manier en onder 
toeziend oog van Jeroen Wijlens, die mede verantwoordelijk is voor de Corn 

County Hakseldag. Jeroen was er dan ook bij toen de maïs met een oude 
machine van het merk Stokland werd gezaaid. Dat het gewas nu de kop al 

opsteekt doet Jeroen deugd. “De maïs komt ondanks de kou mooi op. En dat 

moet ook, half september wordt de maïs al gehakseld.”  

 
Op nostalgische wijze bewerken Tonnie Mentink en Wim Meijer het land. 
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Niet met de modernste en geavanceerde apparatuur, maar met een 

verzameling aan oldtimers. Zo’n acht hakselaars uit vervlogen tijden komen 
naar het maïsveld in Beckum, uiteraard voorzien van al even oude 

silagewagens en andere werktuigen. “Die worden die middag aan het werk 

gezet. De hakseldag is daarmee geschikt voor iedereen die plezier heeft aan 
oude machines en voor wie gewoon een leuke middag uit wil”, vertelt 

Jeroen, die zelf helemaal idolaat is van landbouwmachines. Niet alleen van 
de machines uit de oude doos, maar ook van de nieuwste modellen. Als het 

maar rijdt en als het maar meer kan dan een personenauto. “Plaats er een 

grasmaaier of een ploeg achter en je kunt er zo veel mee. In een auto kun je 
alleen maar een beetje rondrijden.”  

Wie wil zien welke toeren de nostalgische machines kunnen uithalen is van 
harte welkom op de Corn County Hakseldag, die begin om 13.30 uur. De 

entree is vrij. Een natje en een droogje is op het terrein verkrijgbaar. 
 

Corn County Festival 

De historische hakseldag maakt onderdeel uit van het Corn County Festival, 
dat wordt gehouden van 16 tot en met 18 september. De eerste dag staat in 

het teken van een symposium voor genodigden, waarin de ontwikkelingen in 
de landbouwsector centraal staan. Een dag later, op zaterdag 17 september 

wordt er een stap terug in de tijd genomen met de Corn County Hakseldag, 
waarbij iedereen van harte welkom is. Dat geldt ook voor de grandioze 

feestmiddag op zondag 18 september. Dan wordt er bij Het Wapen van 

Beckum een groot feest op poten gezet voor alle (oud-)Beckumers. Aan de 
exacte invulling van die middag wordt nog hard gewerkt. Meer informatie 

volgt dan ook, maar zet de datum nu alvast in de agenda! 
 

Gratis concert voor 65-plussers 
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, het harmonieorkest van de 

Koninklijke Landmacht, geeft vrijdag 16 september een concert in het 

Rabotheater in Hengelo, aanvang 20.00 uur. De Stichting Beckum 750 jaar 
stelt 100 entreekaarten beschikbaar voor 65-plussers uit Beckum.  

De kapel, die onder leiding staat van chef-dirigent Tijmen Botma, bestaat uit 
53 muzikanten en is de oudste van Nederland. Het orkest bestaat uit een 

blaaskwintet, klarinetkwartet, de Big Band en een koperkwintet. Bij concerten 

van het orkest staat het muzikaal erfgoed hoog in het vaandel. De kapel 
brengt dan eigen repertoire ten gehore, maar ook eigen versies van klassieke 

muziek en filmmuziek.  
Beckumers van 65 jaar en ouder kunnen het concert van de Koninklijke 

Militaire Kapel Johan Willem Friso in het Rabotheater op vrijdag 16 
september gratis bijwonen. Interesse? Reserveer uw kaarten dan per e-mail 

aan 750jaarbeckum@gmail.com of telefonisch bij Marloes Boenders  

(06) 150 116 66. 

mailto:750jaarbeckum@gmail.com
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Opgraving Huize Altena 
Onlangs is er een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar Huize 

Altena, aan de zuidzijde van Beckum. Die verkenning geeft aanleiding voor 

een voorzichtig positieve verwachting. Eind mei wordt er daarom nader 
onderzoek verricht. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de kans op een 

archeologische vondst het grootst is aan de westzijde van de straat. 
Proefboringen moeten meer duidelijkheid geven over wat er daar in de grond 

zit.  

Esther Rouwenhorst, free lance journalist 

 
 

SPORTWEEKEND TVO!! 
Zaterdag 28 mei jeugdsportdag en beachvolleytoernooi 

Zondag 29 mei, 
ter gelegenheid van 750 jaar Beckum 

op sportpark de Kruud`nhof te Beckum: 

  
13.00 uur: MEERKAMP MET BECKUMER- en OELER 

VERENIGINGSBESTUREN. 
  

15.30 uur: TVO-1 - OUD FC TWENTE 
met o.a. André Karnebeek, Sander Boschker,  

Jeroen Heubach, Theo ten Caat en Rik Platvoet.    
 

PLUS HULDIGING VOETBALKAMPIOENEN TVO 
  

Entree vrij! 
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De Zonnebloem afdeling Beckum 

 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende 

ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven 

niet vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een 
landelijke vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten, die daar wat aan 

probeert te doen. 
Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem. 

We zijn daar met 17 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het 

organiseren van diverse activiteiten. 
We proberen altijd op een zo integer mogelijke wijze te achterhalen welke 

inwoners van Beckum hier behoefte aan hebben en tot onze doelgroep 
behoren. 

Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende kunnen 
we wel eens mensen over het hoofd zien. 

Om echter niemand te vergeten willen we een beroep doen op u die 

dichtbij/naast  desbetreffende persoon staat. Geef het ons alstublieft door. 
Misschien behoort  hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets voor 

hem/haar betekenen. 
U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk: 
Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-20319449 
Email: erikkleinsman@planet.nl 

 

 

Vrijwilligersfeest sv TVO geslaagd 
 

Zaterdag 16 april was de jaarlijkse vrijwilligersavond van TVO. 

Het thema was 750 jaar Beckum . 
De wandelroute die speciaal gemaakt is voor 750 jaar Beckum door Ria 

Assink in samenwerking met het Historisch Archief Beckum werd feestelijk 

geopend door Herman Bunte. 
 

Iedereen kon de wandelroute downloaden via de app Wandelen in Overijssel. 
Daarna gingen we met de mobiel in de hand langs vele historische plekken in 

en rond Beckum. Daarbij werden mooie plaatjes  en teksten van vroeger 

getoond. Tegen 9 uur waren we terug in het Geertman voor een hapje en 
een drankje. 

 
Helaas viel de opkomst wat tegen maar met de mensen die er wel waren 

was het gezellig!! 

                                                                                 Irma Meulenkamp 
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Wat zijn de voordelen van glasvezel? TwenteGlas legt het uit in een heldere 
animatie. In de tweede helft van dit jaar maken we serieus werk van de 

aanleg van glasvezel in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, 

Enschede en Losser. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Meld u 
dan aan voor onze nieuwsbrief viatwenteglas.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ 

 
 

Wist u datjes… 
 TVO a1 poedelde tegen NEO a2, dat kun je wel zeggen na een partij 

waarin TVO met rust al met 3 a 4-0 had moeten voorstaan ipv. 1-0. 

Na de thee werd NEO allengs sterker en bij TVO lukte niets meer. De 
1-1 was gewoon verdiend… nu dan maar de eindsprint!... TVO3 

veegde Bon.Boys 7 (met Karpaten naweeën) met 7-0 van de kaart 
en TVO2 bekerde in de ½ finale thuis tegen Etten2; een frisse pot 

voetbal, veel sportieve strijd en 2-0 winst dankzij 2x Stef… 
 

 TVO1 tegen Bentelo1, compleet met fakkels, vuurwerk, hagel en 

regen… Aaron schoot snel 1-0 binnen, Bentelo antwoorde met 1-1 en 
na rust scoorde Bentelo 1-2, waar TVO in een slotoffensief steeds 

meer drukte, maar de 1e nederlaag leed. WEL KAMPIOEN want 

Rietmolen verloor!... TVO d2 werd verpletterd door LSV met 19-0, 
ook d1 verloor zwaar van DSVD met 10-1, doch a1 won netjes bij 

Sportlust G met 1-5.  
 

 TVO2 nam de lastige horde HSC3 met 0-3, waar 3 dagen ervoor nog 

was verloren… jawel bij Buurse met 1-0 maar de titel volgt wel. TVO 
5 versloeg Avanti G nipt met 4-3 en bij TVO4 ging de vlag in top na 

een monsterscore tegen Bon.boys8, bij 17-4 (ongeveer) stopte de 

teller. TVO a1 zette bij Oldenzaal de kroon op haar werk, met een 1-
9 het kampioenschap. Een dag later versloeg TVO 2 opponent 

Bentelo 2 met 2-0; ook hier is de titel daarmee een feit! 
 

ZIE OOK DE KAMPOENSVERSLAGEN ELDERS IN DEZE BBB! 
 
 

http://twenteglas.nl/inschrijven-nieuwsbrief/
http://twenteglas.nl/
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 Datzelfde TVO2 bekerde in de finale (weer!) tegen Bentelo2. Wij het 

kampioenschap zij de beker, leek het achteraf wel. Want al snel 

kwam Bentelo in Aalten op 0-2 en bij 2-4 ging de beker mee naar 
Bentelo, dat meer strijd kon leveren (de Pinksterfeesten waren ook 

nog volop bezig in Beckum!!). TVO1 besloot het seizoen tegen Hoeve 

V. (met eenzelfde handicap als het 2e). Toch was TVO1 voetballend 
beter, kwam op 1-0 via Aaron en na rust kopte Roy 2-0 binnen. Maar 

de Hoeve, dat eerder al kansen kreeg, kwam 10 minuten voor tijd op  
2-1. TVO sliep achterin collectief, want nauwelijks een minuut kregen 

de gasten de gelijkmaker op een presenteerblaadje, 2-2 en de 

Hoevse dank was groot… 
 

 

FOTO SPEELPLAATS DE BLEEK 750 JAAR BECKUM 

 
Bij deze de foto van De Bleek. Met kinderen school en peuterspeelzaal, 

leerkrachten, leidsters, ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden. 

                                                                                   Namens de BLEEK 
 

Blasiuskerk Beckum weekendvieringen 
MEI 
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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JUNI 

Zo 5 juni 09:30 uur Eucharistieviering 
Pastor Hoogland / Dames- en Herenkoor 

Za 11 juni 18:30 uur GEEN VIERING 

Zo 19 juni 09:30 uur Eucharistieviering 
    Pastoor Oortman / Dames- en Herenkoor 

Za 25 juni 18:30 uur Woord- en Communieviering 
    T. ter Avest / Dames- en Herenkoor 

 

 

 
 

Een tikkie te koud, ziekteverschijnselen als hoofdpijn, nadorst of 

blaasontsteking. Een verkoelend windje bij Volle Polle. Expeditie 

Noaberson, nota bene een waterevenement, zonder water en extra water 

in de drek door de flinke regenbui bij Asn gek inn drek. 

We hebben bezoekers gezien met handschoenen en mutsen bij 

Noaberrock. Winterjassen werden weer uit de kast getrokken en zelfs 

klunende mensen liepen door de drekbak om de alternatieve 

Elfstedentocht te rijden. 

Het weer werkte ietwat tegen. Maar in de tent was het lekker warm, het 

was enorm gezellig. Er is bergen werk verzet door de vele vrijwilligers die 

een handje geholpen hebben. En ook dankzij de bezoekers, hoe winters 

gekleed dan ook, was het een geweldig feest waar wij in ieder geval 

enorm van genoten hebben. 

Wij willen jullie allemaal, bezoekers, vrijwilligers en sponsoren van harte 

bedanken voor jullie gezelligheid, hulp en steun. Tot volgend jaar! 

                                                                                        Bernadette Morskieft 

https://www.facebook.com/VollePolle/
https://www.facebook.com/expeditienoaberson/
https://www.facebook.com/expeditienoaberson/
https://www.facebook.com/AsnGekInnDrek/
https://www.facebook.com/Noaberrock/
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Uitslagen Pinksterfeesten Beckum 
Vrijdagavond 
Winnaars ballonvaart:  
- Monique te Kiefte-ten Dam 
- Ceciel ten Thije 
- Monique Bomers-Groothuis 
- Theo Keizers 
- Mieke Schepen 
- R.P. Schoolkate 

Zaterdag keizer- en vogelschieten 
Jeugd:   staart:   Stan Heuker of Hoek 
   kop:   Joris Vossebeld 

   vleugel:   Youri Temmink 
   vleugel:   Ties Mulder 
   jeugdprins:  Thijs ter Bekke 
Dames:   staart:   Colinde Leferink 
   kop:   Ellen Keppels 
   vleugel:   Sabine Asbroek 
   vleugel:   Annet Hofstede 
   schutterskoningin: Loes Waanders 
Heren:   staart:   Bas ter Avest 
   kop:   Henk Winters 
   vleugel:   Gijs te Lintelo 
   vleugel:   Robert ten Dam 
   schutterskoning: Ronny Morsink 
Keizerschieten:  staart:   Hennie Michorius 
   kop:   Sabine Morsink 
   vleugel:   Lisette Vossebeld 
   vleugel:   Irma Gröniger 
   keizer:   Hennie Michorius 
 

 
Het Schutterskwartet 2016: Ronny Morsink, Hennie Michorius, Loes Waanders en Thijs ter Bekke 
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Zaterdag MX Air Time Beckum 

MX1: 1. Lars van Berkel 
 2. Mike Kras 

 3. Jilani Cambre 

 4. Joey Schoonbergen 
MX2: 1. Luca Nijenhuis 

 2. Ron Noffz 
 3. Jeffrey Meurs 

 4. Mike Bolink 

De superfinale is gewonnen door Lars van Berkel 

 

 

Zondag Expeditie Noaberson 
Jeugd   1. Op z’n Beantels 

2. Superboeren 
3. Loes en de  dwergen  

Volwassenen: 1. Wipe In 

  2. Beuzel Bekke Bunz 1 
  3. Beuzel Bekke Bunz 2 
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Maandag As’n gek in’n drek 

4x4 klasse: 1. Egbert Pullen 
  2. Johan Bruggenkamp 

  3. Johan Gerrits 
Autoklasse: 1. Roy Kivits 

  2. Mark Verkooijen 
  3. Ramon Volkerink 

Specials: 1. Pascal Olsman 

  2. Danny Wigger 
  3. Arie Strijker  

 

 
Een deelnemer van het eerste uur, dus ook al 10 jaar aanwezig: Wolter Klinkien. (Foto: 

Facebook) 
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Gevonden 
Gouden ketting met hangertje bij TVO sportcomplex.  

Af te halen bij Gerdy Wielens Mozartstraat 64 Haaksbergen 053-5726183 
 
 

Uw verhaal bij Geloof en een Hoop Liefde 
Geloof en een Hoop Liefde komt binnenkort naar Hengelo en omgeving. Voor 
het programma wordt nog druk gezocht naar mensen met bijzondere 

(geloofs)verhalen, mensen met een bijzondere hobby of passie en mensen 
die zich inzetten voor de samenleving. 

Het hoeven geen grootse verhalen te zijn, kleine verhalen zijn ook erg mooi. 

Bent u iemand of kent u iemand met een verhaal dan mag u mailen naar: 
adrian.emmink@eo.nl. Bellen mag ook: 035-6474681 (ma t/m vrij 9:00-

17:00). 
Hartelijk bedankt en een vriendelijke groet, 
Adrian Emmink Redacteur Geloof en een Hoop Liefde 

 
 

Het TVO Gilde extra impuls voor de sport 
 

Het TVO Gilde zorgt al 16 jaar voor geldelijke steun tbv. alle TVO afdelingen. 

Waarbij vooral in materiële zin jaarlijks nuttige bijdragen worden gedoneerd 

voor de accommodatie. Eind vorig jaar konden een 5-6 tal nieuwe leden 
worden ingeschreven door ontstane mutaties. De contributiebetaling kende 

vorig jaar complicaties vanwege het gewijzigde systeem; perikelen bij de 
bankmachtigingen etc. Vandaar dat pas in het najaar kon worden geïnd.  

Thans hopen we dat dit eerder - en op een meer gemakkelijke wijze - kan 

geschieden. Onze penningmeester gaat binnenkort de procedure opstarten 
tot contributie inning over 2016. En we hopen dat alle Gildeleden meewerken 

aan een vlotte betaling. Zodat ook voor de nabije toekomst de wensen vanuit 
de afdelingen tot geldelijke steun gehonoreerd kunnen worden. En uiteraard 

hebben de leden hierbij inspraak middels stemming van de voorstellen (na 

de jaarlijkse omni jaarvergadering in het najaar). 
                                                                                        Het TVO Gildebestuur 
 
 

Denkt u aan de vrijwillige lezersbijdrage BBB? 
Vorige maand meldingskaart in BBB. Al gedoneerd, heel mooi! Vergeten? 

Dan kunt u alsnog uw gewaardeerde gift opgeven en kaart inleveren! Dank! 

 

mailto:adrian.emmink@eo.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 5, 2016 
pagina 33 

DATUMBANK 
 

23 t/m 28 mei  Collectieweek Longfonds 
25 mei  Werkgroep Jeugd voor groep B. Fiets meebrengen, 19.00 uur 
24 mei  Vrouw Actief Beckum; Avondfietstocht. 18.15 uur,  kerkplein 
27 mei  Erfwandeling en wijnproeverij bij Erve Ottink “Mulder”. 
  Wel even aanmelden. 
28 mei  TVO Beachsoccertournooi 2016 
28 mei  Sportdag TVO Jeugd 
29 mei  Sportieve activiteiten bij TVO 
  1 juni  Werkgroep Jeugd voor groep A. Fiets meebrengen, 19.00 uur 
  3 juni  Creamarkt basisschool de Bleek. 18.00-20.00 uur 

  3 juni  Createntoonstelling lagere school  
10 juni  OVBO activiteit  
12 juni  Zeepkistenrace Jeugdraad van 12.00-18.00 uur 
17 t/m 19 juni TVO Jeugdkamp 2016 
18 juni  Oud Papier 
22 juni  Vrouw Actief Beckum; bustocht 
18 juni  Oud Papier 
12 juli  Afscheidsmusical groep 8 basisschool de Bleek.  19.30 -22.u. 
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  
12 okt. Regionale ontspanningsmiddag van de regio Zonnehof van 14.00-

17.00 uur 
14 t/m 16 okt. Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 
21 t/m 23 okt  Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 
27 t/m 30 okt. Verlichte boerderijenroute 
28 t/m 20 okt. Verlichte boerderijenroute 
29 nov   OVBO activiteit 

16 t/m 18 dec. Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow 
17 dec.  Kerstmarkt + presentatie historisch boek Beckum 
************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 
15 juni t/m 17 juni   Kamp groep 8 
18 juli t/m 26 augustus  Zomervakantie 
Wijzigingen 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


Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 5, 2016 
pagina 34 

 

 
Ronkende motoren op een driehonderd meter lange en verlichte baan in 
supercross stijl, met zoveel hindernissen dat de (inter)nationale motor-
crossers meer tijd doorbrengen in de lucht dan op de baan!  
En dat hebben we meegemaakt tijdens de Pinksterfeesten Beckum! 

Nog maar een paar maanden geleden zaten we met de Volle Polle leden rond 
de tafel en besloten dit te gaan doen, hoewel we beseften dat het kort dag 

was. Met man en macht hebben we keihard gewerkt om alles in het korte 
tijdsbestek rond te krijgen en zeker op pr gebied het evenement naams-

bekendheid te geven.  

MX AIR TIME; Een compleet nieuw concept, afgeleid van een Amerikaans 
supercross evenement en nog nooit eerder vertoond in Europa. We wilden 

het direct goed aanpakken, vandaar dat we ook toppers uit de crosswereld 
hebben ingeschakeld, zoals de baanbouwer Freddy Verherstraeten en 

omroeper Kees van Bomen. 4000 kub zand er naar het feestterrein gebracht 

en we kregen steun van o.a. Monster Energy, Nozem, Motul en Living for the 
Weekend.  

Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind, maar ondanks de kou, 
waren er alleen maar positieve geluiden bij het publiek en de rijders. 

Leden Volle Polle, Pinksterfeesten Beckum, vrijwilligers en sponsoren: Dank 
jullie wel voor jullie inzet – helemaal TOP – en tot volgend jaar!!!!! 

 

 Sportieve groet, de organisatie van MX AIR TIME BECKUM 2016 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 5, 2016 
pagina 35 

BERICHT VAN T.V.O. OMNI 

Kantinecommissie: Verschil in het te voeren beleid heeft er toe geleid dat er 

een breuk is ontstaan tussen de kantinecommissie en het T.V.O. Omni bestuur. 
Uiteraard is er getracht het verschil op te lossen echter zijn beide partijen niet tot een 
eenduidige oplossing gekomen, met als gevolg dat de kantinecommissie besloten 
heeft haar taken per 1 mei neer te leggen. 

Ook de kantinebeheerders (familie Knol) hebben zich achter het besluit van de 
kantinecommissie gevoegd en hebben ook hun taken per 1 mei beëindigd. 

Dit heeft ertoe geleid dat we in eerste instantie direct een nieuwe invulling moesten 
vinden voor het kantine beheer. Gelukkig hebben Erna Veldhuis en Fons Jannink zich 
bereid gevonden voor de rest van dit seizoen deze taak op te pakken. Hoe de 
invulling er volgend seizoen uit gaat zien is nog niet bekend. Hopelijk willen zij deze 
taak het volgend seizoen voortzetten en anders zal er opnieuw een passende 
oplossing gevonden moeten worden. 
De kantinecommissie wordt momenteel ingevuld door bestuursleden, hiervoor zal in 
ieder geval komend seizoen een nieuwe enthousiaste ploeg gevormd moeten worden. 
Mocht u zich interesseren voor één van deze taken dan kunt u altijd contact opnemen 
voor verdere informatie met Eric Pelle. 
 

 Sloop kleedkamers: Zoals de meesten al wel hebben kunnen zien is er 

inmiddels een start gemaakt met de sloop van de oude kleedkamers. Op voorhand 
heeft dit nogal wat voeten in aarde gehad aangezien er asbest was aangetroffen in 
de kit van de oude kozijnen. Inmiddels zijn die verwijderd en kunnen we de 
overblijfselen ook opruimen. Om de Op deze manier besparen we een aanzienlijk 
bedrag uit de clubkas echter heeft het als nadeel dat de periode van slopen langer 
duurt dan als we dit door een bedrijf hadden laten doen. Wel is ervoor gekozen de 
werkzaamheden te plannen na het seizoen zodat de overlast en ook het zicht op de 
bouwval en dus ook de ergernis van de sloop beperkt blijven. We hebben er alle 
vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd ook de laatste resten opgeruimd zijn en niets 
nog herinnerd aan de oude kleedkamers. 

Met het kerkbestuur zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de ruimte die vrij 
komt, deze zal bij de tuin van de kerk aangetrokken worden en de afrastering zal in 
lijn hersteld worden zodat ook de accommodatie weer netjes afgesloten is aan die 
zijde.  

 Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over een aantal zaken die 
momenteel spelen. 

 Vriendelijke groet, T.V.O. Omni 
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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 

 

100 jaar Kamphuis mengvoeders! 
 

 
Honderd jaar geleden begonnen aan de Eetgerinksweg en inmiddels 

gevestigd in een pand in Neede. Toch is en blijft Kamphuis Mengvoeders een 

echt Beckums bedrijf. "Het bevalt ons prima in Neede, maar beseffen ons 
nog goed hoe het in Beckum is begonnen." Gefeliciteerd met jullie 
jubileum! 

mailto:info@taiyin.nl

