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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: 074-3676430; @. 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 
Opmaak en tekst  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Jan Busscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties/middenbladen Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  074-3676435; @. janottink@home.nl 
Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 
Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 074-3676430 
Telefoon BBB-kamer  074-3676100 
 

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. 
 

Verdere data BBB uitgaven 2017 
22 mrt – 26 apr – 24 mei – 28 jun – 20 sept – 25 okt – 22 nov – 20 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 
 
 
 

39……………………………………6 
 

Het was me weer een interessante maand met kopstootjes en balorigheidjes 
op veel gebieden. Bij de hitte en aanhoudende droogte konden de 
zonaanbidders hun hart ophalen. Maar de natuur smachtte op alle fronten naar 
water. Met als resultaat kreperende moestuinen, verdroogde bomen en 
geel/bruin uitslaande weilanden en sportvelden (behalve kunstgrasvelden!). 
Dat stemt menigeen somber, maar ja….toen kregen we afgelopen weekend 
een flink portie regen, halleluja…  
Deze voorzomer BBB bevat weer veel informatie omtrent het Beckumer 
gebeuren. Met als hoofdmoot de Pinksterfeesten, sombere bespiegeling van de 
parochiële stand van zaken en uitgebreide Twintig Voorzetten, oftewel hoe 
gaat het nu met een trouwe BBB fan! 
LEES HET EN U BENT WEER OP DE HOOGTE… 
 

Laatste week nieuws… zie ook pag. 34-36 
 

 
Vorige week werd het winnende logo van het Proggiehoes bekend. 
Jazeker, het ontwerp van Aaron Leferink werd met grote meerderheid gekozen! 

 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 20 SEPTEMBER  
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WAT U LEEST IN DEZE JUNI BBB 

 
 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 De inhoudsopgave 
 Aftrap Pinksterfeesten, topmiddag senioren 
 Pinksterfeesten 2017 in woord en beeld 
 Jeugdraad Beckum Tour de Keet 
 Parochieavond Vitaliteit in het geding 
 Glasvezel buitengebied nu aanmelden 
 Pinksterfeesten alle uitslagen 
 Afval op kerkhof graag scheiden 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Dierenarts  praktijken 
 Vrouw Actief Beckum mooie fietstocht 
 Muiterweek Beckum 16-21 augustus 

 Vroeger en nu café de Kolle tot rest. De Nachtegaal 
 Uitstapje OVBO bierbrouwerij en aann.bedrijf Mulder 
 Zijlijn verloop bewoners 
 Twintig Voorzetten/hoe gaat het nu met .. Jan Waanders 
 De Deserteur openlucht toneel Boekelo 
 Persbericht van JPB reclame tot PromoShopOnline.nl 
 Column Topprestatie kabinetsformatie 
 Weekendvieringen H.Blasius parochie 
 Volksfeesten Oele het programma 
 Kerstmarkt Beckum nieuwe werkgroep 
 Datumbank activiteitenagenda 
 Wandeling en wijnproeverij Ottink-Mulder 
 Fietstocht de Boer op 3 augustus 
 Petje af Beckumer marathon lopers 
 De Bleek boordevol creativiteit 
 TVO SPORTDAG JEUGD + BEACHSOCCER, seizoenafsluiting 
 Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren 

 

Het bestuur van TVO afdeling voetbal dankt bij deze alle 
vrijwilligers voor hun inzet van afgelopen seizoen. Fijne 
vakantie!!! 
 

BBQ ALLE BBB MEDEWERKERS 
Zondag 20 augustus om 15.00 uur zijn alle medewerkers van BBB, van 
redactieteam tot afwerkploeg en bezorgers, welkom op de jaarlijkse BBQ in/bij 
sporthal ’t Geertman. 
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De aftrap, humor van de bovenste plank 
 

Voor een luttel tientje beleefden een zaal vol senioren een uiterst plezierige 
middag in ‘t Proggiehoes. Alles inclusief; met prachtige droge humor, hapjes 
en drankjes. Wat wil een 65 plusser nog meer? 
 

De aftrap van de Pinksterfeesten die vrijdagmiddag - voor de 40e keer, werd 
gememoreerd - stond bol van mooie sketches. Onder andere terugblikken uit 
BBB, voordrachten, bezoeken aan ‘de piesiater’ of zoiets met muizenbol (of 
muizebol), tupperware demo’s. het geheime leven van een partner van Mark 
Rutte, cupper cake, ode aan Adele Bloemendaal, radio Beckum (Beckum Beter 
Beluistert) met dwaze gasten. 
De meest hilarische voorstelling ging over beknibbeling in de zorg. Een 
zevental ‘patiënten’ strompelden in een wit kledij, al dan niet met een rollator, 
vanaf de zaalingang naar voren, klommen moeizaam (met hulp) het trapje op 
naar het podium en werden gedrild door een ongeduldige Daan met fluit (tijd 
is geld!) om zich gereed te maken voor de nachtrust. De scenes met één 
washandje van hand tot hand, tandenpoetsen om de beurt en elk één stukje 
van een toiletrol deden de mensen gieren van het lachen. En dat alles op 
commando van een fluitsignaal. De behoefte werd tenslotte gedaan en de 
patiënten pakten de po onder zich weg en gooiden de inhoud als climax de 
zaal in. Inderdaad, de glitterpapiertjes zorgden voor een massale lachsalvo. 

 
‘Efficiënte’ zorg; om de beurt tandenpoetsen 

In de jaarlijkse tophit van Heij’t al heurt werden Beckumer akkefietjes van het 
jaar door op de bekende humoristische wijze vertelt dan wel op rake wijze 
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aangetipt. Ook mag vermeld worden, dat bij de vele creaties een veelheid aan 
kostuums de sketches extra cachet gaven. Kortom Levenslust op hun best. 
Memorabel was, dat Harry en Ingrid nou nét na hun stoppen met het 
Proggiehoes beheer ziek waren. Hun werd een voorspoedig herstel 
toegewenst. Maar de stichting ‘t Proggiehoes had de organisatorische taken 
voor deze seniorenmiddag prima ingevuld met vrijwilligers. Wat ook 
memorabel was, dat Levenslust na hun grote successen met de 
toneeluitvoeringen van maart eerst met een zestal leden mede geholpen had 
bij de zeer geslaagde Robin Hood voorstellingen in Hertme medio mei. En 
amper twee weken later dan dit seniorenprogramma in Beckum. 
Een voorstelling, die in de eerste spontane reacties door veel bezoekers 
betiteld werd als de beste show in jaren. In het begin werd in het 
openingspraatje nog geopperd, dat de grote inzet van vrijwilligers tot behoud 
van het Proggiehoes en makers van het mooie blad BBB maandelijks al deze 
mensen ‘wel een lintje verdienden’. Daar kun je gevoeglijk aan toevoegen, dat 
ook al deze Levenslust mensen een lintje verdienen! Grote klasse; waarin het 
kleine dorp als Beckum groot kan zijn… 

Jan Ottink 
 

PINKSTERFEESTEN 2017 (uitslagen elders in BBB) 
 

Voor de 98e keer vierde Beckum feest. Terwijl er al voorzichtig wordt 
gekeken naar de 100e jubileumeditie, is er ook dit jaar weer veel tijd 
gestoken in het organiseren en uitvoeren van de Pinksterfeesten. De 
weergoden waren Beckum gunstig gezind en door de inzet van de 
vele vrijwilligers was het weer mogelijk om ‘geneuglijk’ een biertje 
met elkaar te drinken. 
Het vogelschieten was naar de vrijdagavond verplaatst. Hier is in het verleden 
wel vaker over vergaderd, maar dit jaar ging het dan gebeuren. Dit resulteerde 
in veel wegfietsende groepen van de bouw naar het feestterrein om 19.15 uur 
en een mooi gevulde tent toen burgemeester Sander Schelberg het eerste 
schot loste. Na het schutterstrio van vorig jaar mocht iedereen meedoen, 
tussen 12-18 jaar bij de jeugd en vanaf 18 jaar bij de volwassenen. Doordat 
ouders nu zich niet op hoefden te splitsen tussen Kinderfeesten, kermis en 
vogelschieten was de deelname aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Een 
mooie start op het feestterrein na de enorme gezellige opening in ’t 
Proggiehoes bij de seniorenmiddag, die elders in BBB beschreven staat. Nadat 
de kruitdampen waren opgetrokken, konden we line dancen in de tent of aan 
de kant staan met een biertje in de hand. Of twee… Kortom, een mooie 
invulling van een vrijdagavond. 
Zaterdag was het de dag voor ronkende motoren, stoere motorpakken en 
kinderen. Volle Polle had zijn ziel en zaligheid gelegd in het organiseren van MX 
Air Time en elders op het terrein werden de Kinderfeesten in Wild West stijl 
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gehouden. Hiermee borduurden ze voort op de vrijdagavond, dat in de tent 
hetzelfde thema had. In de tent waren er allerlei activiteiten georganiseerd 
zoals bijvoorbeeld een kartonnen doos schilderen die later deel uitmaakte van 
de totempaal die de rest van het weekend op het terrein stond. Daarna kregen 
ze kaartjes voor de ietwat karige kermis (Citaat Ben ter Avest: proat mie d’r 
nich van…..).  
 

 
Kinderfeesten in Country sfeer 

 
Ondertussen waren de trainingssessies voor MX1 en MX2 bijna ten einde en 
zagen en hoorden honderden bezoekers hoe Club Kroket de boel muzikaal 
ondersteunde en werd de finale in het ‘tweeduuster’ afgewerkt, wat 
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spectaculair was door de verlichting op de baan en het vuur bij de finish. In de 
feesttent ging het ’s avonds mooi door met wederom Club Kroket en Kroepin. 
Het bleef gezellig tot in de late uurtjes en de organisatie had een nieuwe 
uitdaging door 18- eerst te laten blazen om het promillage te bepalen en van 
daaruit eventueel de toegang tot het terrein te ontzeggen. Dit viel niet altijd 
goed bij 18- maar ja, ze beslissen zelf om te drinken. Dan moeten ze toch 
maar de consequenties aanvaarden.  

 
Op zondag, 1e Pinksterdag, stond er voor op het asfalt een Pinksterkermis en 
werd bij Expeditie Noaberson wat oudere onderdelen afgestoft om weer volop 
te stralen. Dat viel goed bij de deelnemers. Niet meer alleen opblaasbare 
waterbanen maar ook weer het boomstamdrukken, modderbad en de speld in 
de hooiberg zoeken. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen deden er ruim 
voldoende teams mee (bij de uitslagen die de BBB-redactie ontvangen heeft, 
staan alleen de beste 13) en aan het eind gingen de winnaars trots naar tent 
om de overwinning te vieren en de verliezers dronken het verdriet weg. Dat 
verdriet was dan ook zo weg, de deelnemers gelukkig niet. In de tent was 
ondertussen het bekende, gezellige en gewaardeerde Noaberrock aan de gang 
met Sweet ’n Spicy, De Boetners, The Road Home, Bootleg Betty en The Grand 
East. Leuke, enthousiaste, lokale en totaal verschillende bandjes zorgen voor 
een mooie en onvergetelijke editie, al begrepen wij dat menigeen toch stukjes 
van de film kwijt is. Maar ja, moet warm weer moet je goed drinken. De avond 
werd afgesloten met Steam, een band bestaande uit vrouwen, dus het was 
vooral druk met mannen vooraan in de tent.  
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Foto boven: Expeditie Noaberson; een geweldige ontspannende happening met strijd, 
vaardigheid en humor (foto: Facebook) 
Foto onder: Expeditie Noaberson; zoeken naar een speld in een hooiberg (foto: 
Facebook) 

 
 
Maandag, 2e Pinksterdag, werd voor de 11e keer As ’n gek in’n drek gehouden. 
Een evenement dat toch nog steeds uitblinkt door het grote aantal bezoekers 
wat ook dit jaar de tribunes bij de drekbak wist te vinden. Anton Mentink, 
commissielid van het eerste uur en dit jaar voor het laatst in die hoedanigheid 
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aanwezig, liep te stralen zoals alleen hij dat kan en dat was ook zeker terecht. 
Ondertussen waren de (elektrische) fietsers al een tijdje onderweg met de 
fietstocht. Zo’n 100 deelnemers fietsten met een enorme omweg naar het 
feestterrein (moet men ook nog zeggen dat het zo jammer is dat het 
feestterrein zo ver uit het dorp ligt…). Nieuw dit jaar waren de Hells Stepels. 
Een ‘motorbende’ die nog niet verboden is bij wet en dus mooi kon toeren en 
de deelnemers konden kiezen uit een route van 100 of 200 km. 50 motorrijders 
waardeerden een ritje met mooi weer wel en namen deel aan deze eerste 
motortoertocht. Als afsluiter in de tent namen The Originals het voortouw en 
werd er op een mooie, gezellige manier afscheid genomen van de 
Pinksterfeesten 2017.  
Het was een enorm gezellig weekend, met steeds meer ‘gedoe’ voor de 
organisatie om alles rond te krijgen met vrijwilligers en wettelijke regeltjes die 
ieder jaar meer lijken te worden. Dus het is nogal een klus om dit maar weer 
op poten te krijgen en alles goed te laten verlopen. Dit kan dan ook niet 
zonder het bestuur, het thuisfront, de vele vrijwilligers en uiteraard de 
bezoekers. Katyana Ottink heeft haar laatste jaar als bestuurslid er nu opzitten. 
Ze heeft zich 11 jaar lang de benen uit het lijf gelopen en vanaf volgend jaar 
vinden wij haar aan de bar.  
                                                                           Bernadette Morskieft 

 
 

Jeugdraad - Tour du Keêt 
Woah! Tropische temperaturen 
hebben Beckum bereikt! Tijd voor 
koude drankjes, chille muziek en 
lange zomeravonden. Op 23 juli zal 
de leukste tocht van Beckum weer 
van start gaan: LE TOUR DU KEÊT 
4.0! Dit jaar een geheel nieuwe 
route in een andere uithoek. Hou 
onze Facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie.  

Jeugdraad Beckum 
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Parochieavond 
Vitaliteit geloofsgemeenschap in het geding 
 

Op dinsdag 20 juni werd de jaarlijkse parochieavond gehouden in ’t 
Proggiehoes. In de vorige BBB stond al een stuk van vicevoorzitter van het 
bestuur van de Heilige Geest parochie, Peter Helle, en een verzoek van 
pastores Henk Ogink en Carin Timmerman om aanwezig te zijn omdat de 
vitaliteit van de geloofsgemeenschap Beckum te wensen overlaat.  
 

Ruim 30 personen gaven gehoor aan deze oproep en om klokslag 20.11 uur opende 
Bennie Goselink de vergadering. Nadat het nieuwe Onze Vader, die er nog niet 
helemaal inzit bij de meer dan gemiddelde Rooms Katholiek die deze avond aanwezig 
was, en het oude vertrouwde Wees Gegroet werden gebeden, ging de vergadering 
verder met de notulen van de vorige keer, de financiële cijfers en de mededelingen uit 
het parochiebestuur. Peter Helle lichtte toe hoe het ervoor stond met Beckum als 
geloofsgemeenschap. Financieel doet Beckum het niet slecht. Ook niet goed, zoals Peter 
het verwoordde, maar mede door de erfpacht van het appartementencomplex bij de 
kerk, draait Beckum best leuk mee.  
 
Qua onderhoud van kerk en pastorie is er ook, mede door de vrijwilligers die in eigen 
tijd helpen, weinig te klagen. Voorlopig staat er geen groot onderhoud gepland omdat 
het klein onderhoud uitstekend bijgewerkt wordt. In de maanden februari en maart is er 
in de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie geteld hoeveel 
parochianen er met de dinsdagviering en de Eucharistievieringen of Woord- en 
Communievieringen in het weekend aanwezig zijn. En men was snel klaar met tellen. 
Op de dinsdagochtend zijn er gemiddeld gezien zo’n 16 parochianen aanwezig en 
gezien met de omringende dorpen is dat helemaal niet slecht. In het weekend 
schommelt het tussen de 45-50 personen en die cijfers zijn in die twee maanden niet 
veranderd. Er waren in die periode geen andersoortige bijeenkomsten, zoals 
bijvoorbeeld een avondwake. Algemeen bekend is dat met avondwakes de kerk goed 
gevuld is.  
Met deze bezoekersaantallen draait Beckum het slechtst van de zes 
geloofsgemeenschappen. Daarbij werkt het ook niet mee dat bijvoorbeeld Truus ter 
Avest de enige in Beckum is die voorgaat bij Woord- en Communiediensten en dat 
Bennie Goselink al geruime tijd in zijn eentje de Locatieraad vormt. Je vraagt bij beide 
nooit mis, ze willen alles doen, maar ze kunnen het niet alleen. En zo zakt het in 
Beckum steeds verder weg met werkgroepen die stoppen omdat er geen opvolging is. 
Vanuit de aanwezigen werd aangegeven dat de communicatie tussen vrijwilligers en 
pastoraal team niet altijd even lekker loopt en dat dat de nodige frustratie oplevert bij 
de vrijwilligers die nog wel tijd willen steken in het geloven in Beckum. Wat het 
pastorale team en het parochiebestuur vooral opviel, was dat de Stichting ’t 
Proggiehoes zonder problemen 125 aanmeldingen kreeg van vrijwilligers (al dient hier 
wel de kanttekening te worden gemaakt wat er van deze vrijwilligers ook daadwerkelijk 
overblijft, red.). Dus het dringende verzoek komt van Locatieraad (lees: Bennie 
Goselink), parochiebestuur en pastoraal team om ook als vrijwilliger en bezoeker de 
kerk in stand te kunnen houden. Anders zit er niets anders op dan op den duur de 
samenwerking te zoeken met de omringende dorpen omdat het dan gewoonweg niet 
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haalbaar is om de gehele kerk open te houden. Het bestuur is wel volop met het 
Aartsbisdom Utrecht in gesprek om bijvoorbeeld een soort van compartiment in de kerk 
te houden, zodat niet de hele kerk in gebruik is, maar voorlopig wil het Aartsbisdom hier 
nog niet aan. Ook door de situatie in Saasveld (slopen altaar zonder toestemming) is 
het Aartsbisdom Utrecht netjes gezegd zeer voorzichtig geworden met deze 
ontwikkelingen. Daar hebben momenteel alle RK kerken in heel Nederland last van. De 
aanwezigen van deze avond pleiten derhalve voor een gesprek met leden van het 
pastoraal team, bijvoorbeeld op zondagochtend direct na de viering, want dan zijn ze er 
toch al. Ook het bestuur heeft aangegeven om alles in het werk te stellen om de 
communicatie met het pastorale team beter te laten verlopen. 
 
En om nog even duidelijk aan te geven hoe de vlag erbij hangt: op 1 januari heeft 
Bennie Goselink zijn 2x4 jaar als lid locatieraad erop zitten. En hij heeft aangegeven ook 
daadwerkelijk te stoppen. Dan is er geen locatieraad meer! Alle aanwezigen, dus ook 
bestuur en locatieraad, zijn naar huis gegaan met de wetenschap dat er genoeg is om 
over na te denken. Mocht iemand zich aan willen melden voor hulp, dan kan men dat 
doen bij het secretariaat van de H. Blasius Beckum. Op dinsdag- en vrijdagochtend zit 
Diny Annink op het secretariaat. Dus hopelijk…. Wordt vervolgd.  
                                                                                           Bernadette Morskieft 

 
Pinksterfeesten 2017 – de uitslagen 

 
Winnaars vogelschieten 2017 met partners. 3x Wildbaan!! 
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Vogelschieten 
Heren: 1. Luuk Grashof, 206e schot Dames: 1. Erna Veldhuis, 261e schot 
 2. Hennie Wijlens    2. Dorien Wijlens 
 3. Wim Meijer    3. Jessy Vijn 
 4. Martin Vossebeld   4. Esther Ooink 
 5. Richard Ragbourn   5. Joyce Asbroek 
Jeugd: 1. Bente Lansink Rotgerink, 286e schot 
 2. Rowan Harmsen 
 3. Pien Breukers 
 4. Lars van den Nieuwenkamp 
 5. Harmen Frongink 
 

MX Air Time 
SX1     SX Air2 
1. Luca Nijenhuis    1. Sander Agard-Michelsen 
2. Michael Kartenberg   2. Damien van Erkelens 
Superfinale 
1. Luca Nijenhuis 
2. Sander Agard-Michelsen 
 
Expeditie Noaberson 
Volwassenen    Jeugd 
1. De EHBO    1. Tower’s Kelder Kind 
2. Jordi’s Koehandel   2. Onstabiel 
3. De Nozems    3. Malsemakker 
 
As ’n gek in ’n drek 
4x4 klasse:    Autoklasse: 
1. Egbert Pullen    1. Dennis en Henk-Jan 
2. Johan Gerrits    2. Stefan Plaggenmarsch & Jan-Henk  
3. Jeffrey        Kamphuis 
Speciaal klasse:    Super Auto klasse 
1. Pascal Olsman    1. Roy Kivits 
2. Danny Wigger    2. Mark Verkooijen 
3. Klaas Wesselink   3. Ramon Volkerink 

 
 

Afval op het kerkhof 
Tijdens de parochieavond werd aangegeven dat het scheiden van het afval op 
het kerkhof te wensen overlaat. Plastic bakjes en oase en andere versieringen 
dienen NIET in de houten bak gegooid te worden! Deze is alleen voor tuinafval 
en wordt verwerkt tot compost. En dat lukt niet met plastic. Het verzoek is om 
het thuis weg te gooien, maar als dat niet lukt: SCHEIDEN! 

Bennie Goselink 
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Glasvezel in het buitengebied 
Aanmelding: tot nu toe 12% 
 

We zijn begonnen! Begin mei is de 
campagne ‘Glasvezel buitenaf’ van start 
gegaan in Enschede, Haaksbergen, Hengelo 
en Losser. Dat betekent dat bewoners van 
het buitengebied van Zuidoost Twente zich 
vanaf nu tot 10 juli 2017 kunnen aanmelden 
voor een glasvezelaansluiting. U kunt op 
www.glasvezelbuitenaf.nl vinden of uw adres 
ook in het aan te sluiten gebied valt. Wij 
hopen voor 10 juli de 50% te halen. Lukt dat 

niet, dan wordt er niemand aangesloten in het genoemde gebied. Het is dus nu 
of nooit. En het moet voor 10 juli, wij krijgen geen uitstel. Er zijn 
ambassadeurs in Beckum en Oele, medebewoners die u kunnen voorzien van 
nadere informatie. In het informatiepakket staat wie het zijn. Bel ze gerust, ze 
rekenen op uw vragen! Maak in ieder geval een keus. Geen keus is een ‘nee’. 
Ook op www.beckum.nl staat veel informatie. Veel succes met alle afwegingen. 
Wij gaan voor een leefbaarder buitengebied en dat gaat niet zonder een 
sterke, snelle en goede internetverbinding die hoort bij het leven van vandaag 
en morgen. 

Werkgroep Glasvezel Hengelo 

 
Luk akkefietjes 
As ik sommers oonder’n appelboom ligge smirrags noa’t ett’n, krieg ik mangs 
de meest creatieve ideej’n. As de wepsen ongedurig deur de appelbloosems 
zoemt en de koo in de wiet’n leuj’t en ne spontane dreed oonder’n opgeheem 
stet in het grös löt daalplear’n, goat miene gedach’n mangs op de löppe. Dan 
deenk ik als taalpurist in ’t plat oawer oetspraak’n in’t dialect. Wat bedoelt de 
leu eegluk precies as ze ne oetsproake doot? Dat geet zo van: 
 

 Nooit vanne heurt’t of zal miene tied wa doer’n; dan mo’j vlot van 
oonderwerp veraander’n. 

 Den haampelman kan de schuppe nog nig vastehool’n; wat ‘n 
kaansloos minkukel. 

 Hee vret oonder’n draod duur; ’t schrikapperaat warkt nig. 
 Aamgeunstig as de pest; hee gunt ’n aander nog gin bölleke van’ zier 

spek. 
 ’n Mes drif oawer de gruppe; hee löt alns wear verkommer’n. 
 Eén haantrad breg nog gin eier’n; oawerdriem’n is ok ’n vak. 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.beckum.nl/
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 Dat zol’t mie de taan’ nig mear zear doo; allichte, hee hef al joar’n ‘n 
kuunsgebit. 

 Dat mo’k eam bekiek’n; hee is’t er kats opteeng’n. 
 Hee löp ‘n heel’n dag teumig um de pöste; hee vret gin barst oet. 
 Kö’j wa zeng, met ik bunt er neet met eens; nuilpeter earste klasse. 

HekselmesienHarry 

 

 
 
Nieuws van Vrouw Actief Beckum 

Ons seizoen loopt alweer ten einde. Nadat we in mei een 
rondwandeling in de wijk Roombeek in Enschede hebben gehad 
en meerdere leden zich actief hebben ingezet tijdens de 
Pinksterfeesten, was het vorige week tijd voor onze laatste 
activiteit: een dagje op stap met de fiets door het Twentse 
landschap. Wat hebben we het getroffen met het fantastische 
weer. Iedereen heeft een heerlijk dagje beleefd: de eerste stop 

voor koffie met gebak was bij restaurant Kleinsman in Enschede (in de buurt 
van het vliegveld). Daarna gingen we verder op de fiets richt de steenfabriek in 
Losser. We kregen uitleg van een enthousiaste groep vrijwilligers met o.a. een 
stukje Beckumse geschiedenis (Pastoor Osse), en een goed verzorgde lunch. 
Na een drankstop bij het FC Twente stadion was er een verrassende afsluiter in 
Beckum. Een dikke pluim voor de organisatie. Top geregeld dames (en heren 

☺)!  

We zijn volop bezig met de invulling van het programmaboekje voor het 
seizoen 2017-2018. Puntjes op de ‘i’ voor het programma, adverteerders 
worden benaderd en alles word digitaal voorbereid om naar de drukker te 
gaan. Eind augustus zijn de boekjes klaar en via de contactpersonen worden 
deze uitgedeeld. Om nu alvast te noteren: 4 oktober a.s. de eerste bijeenkomst 
van het nieuwe seizoen. Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie periode en 
ontmoeten elkaar graag weer in oktober! 
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Bestuur Vrouw Actief Beckum. 

 

16 t/m 21 augustus: Muiterweek in Beckum 
 

In de tweede week van de bouwvak 
bouwen de Muiters ook dit jaar weer 
traditioneel een knalfeest bij Café Halfweg. 
Op woensdag 16 augustus start de 
Muiterweek officieel met een bier- en 
wijnproeverij, geschikt voor fijnproevers 
van jong en oud. Op donderdag kan heel 
Beckum in polonaise naar Bennie, want dan 
is het tijd voor zomercarnaval in 
samenwerking met C.V. de Beckummer 
Ossens.  

Vrijdag staat wederom in het teken van het Grasvolleybaltoernooi, aansluitend 
een tropical party met niemand minder dan DJ Sander Scheperman, bekend 
van onder meer Dancing Bruins en Club Merlijn. Op zaterdag ruikt het weer 
naar rubber bij Café Halfweg, want dan treden de meest bijzondere auto’s aan 
voor de Kauwgumbalrally. ’s Avonds zorgt eerst het Bentelose DJ-Duo Freddy 
en Willy ervoor dat de voetjes van de vloer gaan en daarna kan komt topband 
The Coffeecats live op de bühne.  
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Op zondag kan men zich gaan melden voor de Strong Muiter Estafette: Een 
variant op de bekende Strong Muiter Run, waar de deelnemers in teams van 
vier een spectaculaire hindernisbaan zullen afleggen. Zondagavond opnieuw 
livemuziek, met niemand minder dan de band Full House. 
Op maandag is het Cafévoetbaltoernooi op de velden van TVO. Daarna sluiten 
wij het weekend af met een spetterende afterparty, onder leiding van de 
jongens van Club Kroket. Op de hoogte blijven van alle artiesten, nieuwtjes en 
inschrijvingen? Volg ons op Facebook! 

De Muiters 
 

Vroeger en nu Stepelo met links Café De Kolle, nu De Nachtegaal.  
 

 
Een wereld van verschil; jaren ’50-’60 en 2017 (Foto’s: Facebook) 
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Ontspannen uitje van OVBO 
 

Jaarlijks organiseert de OVBO (Ondernemers Vereniging Beckum & Oele) vier 
bijeenkomsten voor haar leden. Aan het begin van de zomer staat er altijd 
een ‘ontspannen’ uitje op het programma, af en toe in combinatie met een 
bedrijfsbezoek. Zo ook op vrijdag 16 juni jl.  
 

Onze bijeenkomst startte bij Aannemersbedrijf Mulder met koffie en 
krentenwegge. 
Onze voorzitter begon met een paar huishoudelijke mededelingen en kon 
melden dat we 3 nieuwe leden kunnen verwelkomen; Ankerslot bv – Rens 
Hofstede | Vehof Trappen – Thijs Vehof | Vita e la Vita – Esther Vossebeld.  
 

We vertrokken met een dubbeldekker bus richting Ootmarsum voor een bezoek 
aan bierbrouwerij Othmar. We hebben genoten van een interessante 
rondleiding in een prachtige nieuwe omgeving. De brouwerij is sinds december 
geopend. 
Uiteraard zijn er meerdere biertjes geproefd en stond er een heerlijk gerecht 
voor ons klaar. Rond de klok van half acht was het tijd om richting Beckum te 
gaan waar we bij Mulder door Bas, Alwie en Sonja werden ontvangen voor een 
rondleiding door hun bedrijf. We konden tevens een kijkje nemen bij de 
nieuwe buurman, Vehof Trappen. Mooie bedrijven, fijne collega’s! Ondertussen 
had iedereen honger en konden we genieten van een heerlijke BBQ verzorgd 
door Frank Hendriks ‘himself’. Gezien alle reacties een zeer geslaagde dag! 
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 Ben jij ondernemer, zzp’er in Beckum of Oele en nog geen lid van de OVBO….. 
Je bent van harte welkom!  
Neem eens een kijkje op onze website, www.ovbo.nu. Chroom niet om met 
een van de bestuursleden contact op te nemen voor meer informatie of mail 
info@ovbo.nu.  
Om te noteren: onze volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 21 
september a.s. We ontvangen dan als gastspreker: Arijan van Bavel, alias Adje, 
directeur van recreatiepark de Waarbeek te Hengelo O. Hij schijnt een 
inspirerend verhaal te vertellen! 
Graag tot dan! Wij wensen iedereen een prettige vakantie! 
                                                                                        Bestuur OVBO 

 
Zijlijn 
Afgelopen maandag lieten de kerkklokken het dorp weten dat mevrouw Mulder, 
of Betsie zoals wij mochten zeggen, overleden was. Ze is 89 jaar oud geworden. 
Gerard Temmink is al enkele jaren geleden overleden en mijn Johan heeft hier 
maar een jaar gewoond. Zo gaat dat in een huis waar veelal oudere mensen 
wonen of hebben gewoond. Inmiddels hebben we drie wat jongere echtparen 
erbij gekregen. Fijn toch! 
 
Iets heel anders. Afgelopen zaterdag hadden we via de feestmiddag van de 
Vogelvereniging een rondleiding op ‘ons eigen’ Landgoed “Het Kluunven”. De 
eigenaars, Han Westendorp en zijn vrouw, verwelkomden ons met koffie en Han 
vertelde ons in het kort de geschiedenis van het landgoed. Daarna kregen we 
een rondleiding. Ruim 10 jaar geleden was ik daar met de Dorpsraad en er is 
veel veranderd. Het huis zelf heeft een mooie uitstraling gekregen door een 
opaalachtig dak, er is een toiletgroep geplaatst en het slaaphuis is uitgebreid 
met een vakantiewoning. Ook de tuinen zijn inmiddels aangelegd. Geen perkjes 
maar prachtige, kleurige bloemen door elkaar. Dat is grotendeels het werk van 
Han’s vrouw. Dan het landgoed zelf. Han heeft ons trots hier en daar de groei 
van de nieuwe, jonge heide laten zien. Dat had niet alleen te maken met de 
ondergrond maar ook het licht van boven dus waren er hier en daar wat bomen 
geruimd. Ook waren er leuke doorkijkjes met het zicht op het landhuis. 
Afgelopen voorjaar hebben Hengelose kunstenaars hun werken, verspreid over 
het landgoed, tentoongesteld. Het waren welk kunstwerken en voor mij niet 
altijd te begrijpen. Het tentoonstellen was wel van tijdelijke aard. Al met al was 
het een interessante middag. Het is mogelijk zo’n groepsrondleiding te regelen 
op afspraak.  

Rie Menkehorst 

 

http://www.ovbo.nu/
mailto:info@ovbo.nu
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Twintig voorzetten op… 

of hoe gaat het nu eigenlijk met Jan Waanders 
 

In BBB trachten we om zo vaak mogelijk maandelijks een menselijk, 
persoonlijk verhaal op te tekenen. Veelal van Beckumer personen; 
soms bekenden die zich verdienstelijk maken voor de gemeenschap, 
soms met personen, die gewoon hun eigen dagelijkse leven leiden en 
minder aan de weg (willen) timmeren. Dat kan allemaal in de Twintig 
Voorzetten rubriek. Waarin ook incidenteel in de regio bekende 
personen aan de tand worden gevoeld. 
Naast die Twintig Voorzetten hebben we ook twee-drie jaar geleden een 
rubriek geïntroduceerd waarin uit Beckum vertrokken personen enkele keren 
per jaar aandacht krijgen in een soort ‘Hoe gaat het eigenlijk met ...’ rubriek. 
Daarvoor nam Esther Rouwenhorst een aantal keren het initiatief. 
In onze speurtocht naar die human story, dat menselijke verhaal kwamen we 
deze maand uit bij een man, die al tientallen jaren – dichtbij – in Hengelo 
woont. Resultaat is dat de formule ‘Twintig Voorzetten’ in dit verhaal deze keer 
feitelijk is gecombineerd met ‘Hoe gaat het nu eigenlijk met ...’. 
 
Een voorbeschouwing. Aan de Beckumerschoolweg woonde in de 60er, 70er en 
80er jaren een familie met talentvolle voetballende zoons. Zij hadden in de 
70er en 80er jaren een flink aandeel in de TVO successen. Die o.a. leidde tot 
kampioenschappen van TVO 1 naar de 3e klasse. Onze persoon in kwestie 
speelde veelal stopper/spil, nu wel centrale verdediger genoemd. Zijn jongere 
broer Martin verdeelde soeverein op het middenveld met een gave techniek 
gecombineerd met groot spelinzicht en was vele jaren later, plm. 10–15 jaar 
geleden enkele seizoenen jeugdtrainer/ coördinator bij TVO. Maar onze 
persoon in kwestie maakte faam met zijn risicovolle en schijnbaar achteloze 
manier waarop hij in precaire situaties het hoofd koel hield in de verdediging! 
En kon daarbij leunen op goalie Leo Leferink, die menig riskant 
terugspeelballetje koelbloedig onderschepte …! 
Een van zijn grootste wapenfeiten was wel de actie bij TVO – Bon.Boys, een 
titanenduel toentertijd. Op een autoloze zondag in november 1973 op de 
Kruudnhof; de bal werd diep gespeeld op de opkomende TVO-voorstopper. 
Vanaf randje buitenspel (wel of niet is in 2017 nóg een discussiepunt …) 
ontsnapte hij aan de Boys-cipiers en verschalkte de Boys-keeper met een lage 
schuiver, 1–0. Hij was ook betrokken bij BBB stukken schrijven en ik meen in 
1971-1972 medeoprichter van het TVO jeugdvoetbalbestuur. Na zijn 
voetballoopbaan heeft hij zich gestort op het lange afstanden lopen, tot aan 
hele marathons toe. Hij was later incidenteel bij TVO 1 aan de lijn te zien met 
zijn vrouw Ria en bij die sporadische ontmoetingen proefde je gewoon dat zijn 
TVO-hart nog warm klopte. En het TVO Gilde heeft in hem een trouw, 
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meedenkend lid. In zijn 
maatschappelijke loop-
baan was hij bijna 49 jaar 
werkzaam bij de over-heid, 
waarvan 45 jaar in dienst 
van de gemeente Hengelo, 
belast met ar-chieftaken 
en met het digitaal op de 
kaart zetten van 
(documentair) beleid en 
historie van Hengelo. Deze 
digita-lisering houdt o.a. in 
dat de gemeente vanaf 1 
april 2013 –en dat is geen 
grap –geen ‘papieren’ 
archief meer heeft! De 
Archiefwet schrijft voor dat 
bij vervanging door 
digitalisering het origi-neel 
(papier) vernietigd moet 
worden. 
 
Tijd nu voor de Twintig 

Voorzetten op, of . . Hoe gaat het nu eigenlijk met Jan Waanders. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Ik ben 66 jaar, woon samen met Ria in Hengelo ’t Genseler, we hebben één 
zoon Jorn. Binnenkort ‘opa en oma’. Van beroep ben ik sinds een jaar 
pensionado. Van jongs af aan en nog steeds heeft actieve sportbeoefening me 
bezig gehouden. 
 

De sportcarrière: 
Vroeger voetballen bij TVO (vanaf mijn 10e tot 36e) waarvan bijna 20 jaar 
onafgebroken TVO 1 (‘blessuretijd’ meegerekend), daarna hardlopen bij LAAC 
Twente (36e tot 55e) en nu wielrennen/atb’n bij RijwielTourClub Hengelo (53e 
tot heden). En in de wintermaanden schaats ik één keer per week op de 
IJsbaan Twente. 
 

Het hoogtepunt: 
Ik wil er toch wel graag een paar noemen; ik heb hoogtepunten vanuit 
verschillende belevingen. Sportief hoogtepunt: de kampioenschappen in de 4e 
klasse KNVB seizoenen 1976/1977 en 1984/1985 en daardoor twee periodes 
voetballen in de 3e klasse. Het begrip ‘4C ’ zal bij vele Beckumers en zeker bij 
elk TVO-lid nog vele mooie herinneringen oproepen. 
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Memorabel hoogtepunt: zeker de hierboven al aangehaalde treffer in de derby 
met Bon.Boys op de autoloze zondag in nov. 1973. Hele mooie herinnering heb 
ik ook aan dinsdag 18 juli 1972. Europacup I-winnaar Ajax – het grote AJAX 
van toen met o.a. Cruijff, Keizer, Neeskens, Haan, Rep, Suurbier, Krol en ook 
Jan Mulder! – kwam die avond vanuit het trainingskamp in De Lutte naar 
Stadion Veldwijk voor een oefenwedstrijd tegen het Hengelo’s Elftal. Van elke 
Hengelose voetbalvereniging twee spelers. Namens TVO gaven Leo Leferink en 
ik ‘acte de présence’. In een zonovergoten en uitverkocht Veldwijk (10.000! 
volgens de Twentsche Courant) kwamen Leo en ik de tweede helft in het veld. 
Leo was een echte ‘publieksspeler’, d.w.z. hoe meer mensen des te beter hij 
ging spelen, en Leo keepte een wereldpartij, echt ongelofelijk. (TC: ” … de TVO-
er weerde op uiterst spectaculaire manier flitsende inzetten van Cruijff, Rep en Mühren 
en de van dichtbij ingezonden kopballen van Neeskens en Hulshoff”  en: “… 
handtekeningenjagertjes kwamen na afloop niet alleen bij de Ajax-spelers maar ook bij 

de keeper van TVO!’. Leo en ik maakten onze afvaardiging namens TVO 
helemaal waar doordat ik ook nog de enige tegentreffer scoorde. (TC: “ ... het 
doelpunt van het Hengelose Team kwam vlak voor het einde, toen Waanders uit een 

hoekschop een opmerkelijk ‘omhaaltje’ produceerde dat de Ajax-goalie totaal verraste”. 
In mijn herinnering nam ik, net iets buiten de zestien, de bal in een keer op de 
pantoffel en verdween in de bovenhoek. De uitslag van 1–7 was een mooi 
resultaat, maar mijn doelpunt en het fraaie keeperswerk van Leo maakten deze 
avond voor mij tot een wel heel bijzondere dag. 
Gevoelsmatig hoogtepunt: mijn uitverkiezing in het’TVO-elftal van de Eeuw´ 
vind ik een grote eer, een mooie waardering voor mijn ‘voetbal oeuvre’. En dat 
in een tijd dat de concurrentie best wel groot was, want TVO heeft in 
meerdere periodes veel goede voetballers gekend.  
 

Wie waren zo je maatjes in het TVO-team dat enkele jaren in de 3e klasse 
speelde?  
Ik heb meerdere kampioenschappen en promoties mogen vieren en twee keer 
een periode in de 3e klasse gespeeld. Na het legendarische kampioenschap van 
‘4C’  in 1997 volgden twee jaren 3e klasse; op het kampioenschap in 1985 
volgde helaas slechts één jaar 3e klasse. Al die jaren was er een vaste kern van 
spelers, met een flink aantal speelden we meer dan tien jaren samen. 
Daardoor wist je op het veld wel wat je aan elkaar had en ook privé kende je 
elkaar redelijk goed, de een wat beter dan de ander. Een specifiek maatje in 
het veld? Ik kan zo niet iemand specifiek noemen. Wel als het er om gaat of je 
elkaar aanvoelt. Met laatste man Harrie (Wielens) wist ik wel wanneer ik wel of 
niet mee kon naar voren; en die ‘drang´ kwam nog wel eens bij me op, en 
misschien wel vaker dan hem lief was! 
Je stond vooral bekend om het risicovolle, laconiek ogende spel, klopt die 
mening? 
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Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Er zijn nog wel meer typeringen 
over mijn speelwijze losgelaten, positieve en negatieve, maar zo speelde ik nu 
eenmaal, ingegeven door MIJN gevoel, intuïtie en instinct. Elke voetballer geeft 
vanuit die en nog andere invalshoeken invulling aan zijn spel, maar dan wel op 
geheel eigen wijze. En een enkeling heeft nog een extra talent, nl. het bezit 
van ‘voetbalgogme’; als ik er één moet noemen dan denk ik aan Harrie 
Koenderink.  
 
Spelen zoals ik (soms) deed, kon alleen maar doordat ik kon vertrouwen op 
twee voor mij belangrijke medespelers, Harrie en Leo. Als, als . . . er iets mis 
zou gaan dan had ik eerst nog laatste man Harrie ‘achter de hand’ en als 
allerlaatste ‘escape’ keeper Leo. Ik denk dat Leo heel goed wist wat ie aan me 
had. Zo nam ik wel eens een ‘risicootje’ door bijv. een cornerbal van de 
tegenpartij midden in een volle zestien terug te koppen op Leo, een kreet: 
”LEEOOO” was genoeg! Op mijn netvlies staat nog een mooi voorbeeld (mooi 
omdat het goed is afgelopen, want anders dan . . .!); aanval tegenpartij (ik 
weet niet meer welke wedstrijd); ik stond midden voor ons doel zo rond de 
zestien; een schot op doel en voor ik het wist voelde ik de bal ingeklemd 
tussen mijn knieën, gelukkig op ‘melkbussenhoogte’ en niet iets hoger!; in een 
reflex liet ik de bal vallen, riep: “LEEOOO” en gaf een hakbal, misschien was 
het wel andersom, eerst de hakbal en dan “LE . . .”; maar direct voelde ik ook 
dat ik de bal niet helemaal vol met hak raakte maar net iets aan de zijkant; ik 
keek achterom, zag de bal richting hoek van het doel gaan, maar ook Leo, 
midden in zijn doel als verstijfd aan de grond; gelukkig ging de bal aan de 
goede kant van de paal achter; opluchting voor mij en geluk voor enkele TVO-
supporters, ze kregen bijna een hartverzakking van mijn actie. 
 

Met welke trainers kon je het beste overweg?  
Ik kon met allemaal wel goed door één deur; ik kan me ook niet herinneren 
dat ik ‘toestanden’ heb gehad met een van hen. Fijne trainers vond ik wel 
Gerrit Postma en Wim Wormgoor. Gerrit was bij ons speler-trainer, iemand met 
veel praktische voetbalkennis, opgedaan in twintig jaar bij Quick ’20 en 
vvOldenzaal. Wim bracht weer iets extra’s door naast het resultaat ook te gaan 
voor de goede sfeer, een echte teambuilder. 
 

Jij had bij de oprichting v.h. TVO voetbal jeugdbestuur een actieve rol 
beginjaren ’70? 
Dat klopt, maar ik kan me daar niet veel meer van herinneren; volgens mij 
kreeg ik bij de rolverdeling de functie penningmeester.  
 

Later heb je het hardlopen opgepakt met o.a. ½ marathon lopen, welke tijden 
scoorde je? 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 6, 2017 

pagina 23 

Niet pas later, maar al direct na mijn voetbalcarrière heb ik het hardlopen 
opgepakt. Nooit gedacht dat ik het voetballen zo achter me kon laten; maar ik 
kreeg er een mooie sport voor terug. Op het voetbalveld was ik al een loper, 
beetje (loop)conditie was wel aan mij besteed. Binnen een jaar liep ik de ½ 
marathon van Hengelo en een paar jaar later de hele van Enschede. Mijn pr’s: 
5km in 18.52 min., 10km 38.35 min., 10 Engelse Mijlen (16,1 km) 1 uur 04 
min.; ½ marathon 1.27 uur, en de hele 3.13 uur.  
 

Van die vluchtige social media word ik niet vrolijk, daarom blijft BBB, ook voor 
jongeren, een nuttig communicatiemiddel, mee eens? 
Een kwestie van en–en situatie, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. (Te) 
veel gebruik van social media kan je in een zwart gat zuigen. Je wordt vol 
gestopt met informatie waar je vaak niets aan hebt, het leidt je af van het 
gewone dagelijkse leven en het slokt veel tijd op. Goed gebruik van social 
media is nog een hele kunst. 
Zodra BBB op de mat valt lees ik het altijd van begin tot eind door. Krijg zo nog 
iets mee van het wel en wee in Beckum. BBB is een prima, fraai maandelijks 
nieuwsblad. Iets om trots op te zijn. Ik hoop wel dat naast de digitale uitgave 
BBB nog tot in lengte van jaren op papieren wordt uitgegeven. (By the way: ik 
heb alle edities van Zwart op Wit (1972–1978) en BBB (1979 tot heden) 
ingebonden en wel in de boekenkast staan; dan snap je wel dat ik ook voor 
een papieren uitgave blijf gaan). 
 
Nooit overwogen om in Beckum te blijven wonen/gaan wonen? 
Eerlijk gezegd heb ik dat vroeger nog wel eens gedacht, wonen in Beckum. Ik 
herinner me dat ik beginjaren 70 bijeenkomsten hebt bezocht waar de eerste 
nieuwbouwplannen met huurwoningen van bouwvereniging St. Joseph (nu 
Welbions) werden gepresenteerd. Die plannen gingen niet door en ook voor 
ons is het er niet van gekomen (als dat al serieus de bedoeling was geweest) 
omdat wij voor Hengelo hebben gekozen. 
 
Ben je op enigerlei wijze (nog) actief of betrokken bij het Hengelose sociaal-
culturele 
of sportieve gebeuren? 
Een club/vereniging kan niet draaien zonder inzet van vrijwilligers. Daarom 
vind ik dat elk lid wel iets kan doen voor zijn/haar cluppie, het maakt niet uit 
wat je doet, als je maar iets doet. Lid zijn van een vereniging schept niet alleen 
rechten maar ook plichten. Bij elke vereniging heb ik me dan ook ingezet voor 
allerlei clubactiviteiten: o.a. bij TVO lid jeugdbestuur, jeugdleider en redactielid 
BBB; bij LAAC Twente coördinator FBK-Dubbele Mijl (evenement dat is 
uitgegroeid is tot een deelnemersveld met bijna 1000 deelnemers); en bij RTC 
Hengelo zitting in de evenementencommissie, het organiseren van ATB-
toertochten. 
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Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Toiletteren/douchen – ontbijten (event. bij de tv als er ´hot´ nieuws is) – krant 
lezen. 

 
Vind je het ook zo erg (en gevaarlijk!) van blaaskaak Donald Trump? 
Vooropgesteld, democratie houdt in dat ook iemand als Trump president van 
een machtig land als de VS kan worden; als een filmacteur als Ronald Reagan 
acht jaar het presidentschap kan vervullen waarom een geldmagnaat en 
tycoon als Trump dan niet. Reagan had dan wel het voordeel van bijna 10 jaar 
politieke ervaring als gouverneur van Californië en Trump nul komma nul. Al 
zijn de uitspraken en handelingen van Trump ronduit gevaarlijk, ik kan me niet 
voorstellen dat hij ze ook daadwerkelijk zou kunnen uitvoeren, er zullen toch 
wel mechanismen in VS, Europa of ergens anders in de wereld zijn die dat 
tegen houden. Of misschien ook niet, en dan? Maar ja, d’r lopen nog een paar 
van dat soort instituten rond (in Noord-Korea, Turkije, Rusland), de een met 
nog gekkere doldwaze ideeën dan de ander. 
 
Na een dag werken met de voeten op de bank voor de tv met glas bruin 
gerstenat: 
Mag het ook na een flinke toertocht op de racefiets; eerst douchen, dan koffie 
en een dubbele boterham met kaas en een beschuit er tussen en niet al te lang 
daarna die ‘goudblonde rakker met schuimkraag’; soms kun je er onderweg al 
zo naar verlangen. 
 

De grootste bewondering heb ik voor. . . en de grootste hekel aan . . . : 
Petje af voor mensen die helemaal belangeloos voor anderen klaar staan. Een 
hekel heb ik aan ‘de beste stuurlui die aan wal staan’. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Ik ben wel van de aardappel en pasta; tja duursporter hè. Daarnaast is het 
afhankelijk van het seizoen, ’s winters stamppot en ’s zomers (maaltijd)salade. 
 

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myjer of Theo 
Maassen . . : 
Ik ga nog steeds voor (de vergane glorie van) Neerlands Hoop In Bange Dagen 
en Van Kooten & De Bie; hoewel vergane glorie, het is nog steeds actueel. Van 
het hedendaagse cabaret en/of humor (zoek de verschillen), doe mij maar 
Hans Teeuwen en Jochem Myjer 
Favoriete tv programma’s en muziek: 
Ik kijk graag naar allerlei sportuitzendingen (van voetbal en wielrennen tot 
darts en tennis), talkshows (DWDD, Jinek, Pauw). Mijn favoriete muziek komt 
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uit de jaren 50, 60 en 70, de  ‘ouderwetse’ rock–‘n–roll, rhythm–en–blues, soul 
en merseybeat.  
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar . . . omdat . . . : 
Als het dan toch een verre reis moet worden dan ga ik richting Nieuw–Zeeland, 
Australië; iets dichter bij huis lijkt me IJsland ook heel mooi. 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat mij maar liggen. Of toch maar alleen dan wanneer ons eerste kleinkind (‘s 
nachts) is geboren. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Werk om te leven en leef niet om te werken, doe voor zover je nog kunt 
genoeg aan sportieve beweging; (”Ik stop niet met roken want hoesten is mijn 
enige lichaamsbeweging”, dat kan toch niet de bedoeling zijn); maak humor en 
geniet ook vooral van de kleine dingen. 

 
 

“De Deserteur” 
Toneelvereniging ‘De Vriendschap’ speelt in juli een openluchtspel op waarheid 
gebaseerd en geschreven door Henk Krosenbrink. “De Deserteur” speelt zich af 
in de tweede wereldoorlog op boerderij Brookmans. Een vraaggesprek met de 
vroegere dienstbode Anna leidt tot het verhaal over de liefde tussen Alie en 
Benno welke danig op de proef wordt gesteld als Benno in grote problemen 
komt omdat hij de zoon is van een niet genaturaliseerde Duitser. Het is een 
zeer boeiend stuk over verraad, liefde, schuld en eer. Ingrediënten als humor, 
drama, romantiek en spanning maken het tot een verhaal met een moraal. 
Daarnaast maken authentieke kleding zoals uniformen, militair materieel en 
levende have het geheel tot een boeiend spektakel. 

 
De voorstellingen zijn op 7, 8, 11, 14 en 15 juli 2017. 
Aanvang 20.30 uur. 
Locatie: ‘t Teesinkbos, Landsteinerlaan 49, Boekelo. 
Kaartverkoop start half mei 2017 via de website of bij Thuys, de dorpswinkel in 
Boekelo. Kaarten zijn ook telefonisch te reserveren bij Erna Roossink, tel: 053-
4281595 of Riëtte Wissink, tel: 053-4773098. 
Voor verdere informatie raadpleeg de website: www.devriendschap.com. 
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Topprestaties?                                     Column 
 

Die zijn- en worden er geleverd door individuen en/of teams in 
verschillende sectoren van de maatschappij. Op sportgebied 
natuurlijk, maar ook in de politiek. Waar we de laatste tijd in 
Nederland getrakteerd worden op kabinetsformatie-wedstrijden.  
 

Eerst dacht de welbespraakte Edith Schippers het karwei te kunnen klaren. 
Doch ze had buiten de waard gerekend. Oftewel de motor van 3 partijen kon 
geen bakkenist vinden, die gepruimd werd door de hoofdrolspelers. Beter 
gezegd; Groen Links wilde als mogelijke bakkenist een flinke vinger in de pap 
hebben. De idealen van kroonprins Jesse Klaver inzake immigratie duldden 
geen compromis. En D’66 sloot de deur al bijna bij voorbaat richting Christen 
Unie. Na de oeverloze overlegronden met flinke pauzes bleef de sfeer 
overigens bewonderenswaardig quasi positief. Er broeide wel iets, maar een 
onvertogen verwijt kwam nauwelijks over de lippen vd. politieke acteurs.  Een 
topprestatie. Maar de formatiewedstrijd bleef onbeslist. Veteraan Herman 
Tjeenk Willink trachtte de bemanning van ‘de motor met zijspan’ vervolgens 
toch compleet te maken. Een feitelijke herhaling van zetten volgde. In diverse 
locaties werd - soms in geheime sessies en bij Willink in hemdsmouwen in de 
tuin– getracht het schip vlot te trekken en steeds leken er ‘stapjes gezet te 
worden’. De media hadden er noodgedwongen dagen geduld voor over. Maar 
konden alleen eigen inschattingen, mogelijke voorkeuren aan de kijker/lezer 
melden. Met Pinksteren leek een compromis aanstaande. Groen Links zou een 
aangepaste voorwaarde inzake immigratie, bedacht door de motor, willen 
accepteren. Maar de Heilige Geest waarde maar kort over Groen Links. Jesse 
kwam op zijn schreden terug en het motorblok had opnieuw het nakijken. 
Vervolgens kneedde Tjeenk behoedzaam aan alternatieven; (weer) Christen 
Unie of toch maar PvdA. Want de PVV werd buiten schot gehouden en de SP 
bleef middels Emiel ouderwets dwarsliggen. In deze context is het best 
frappant dat ons land in deze periode van een demissionair kabinet de 
economie ziet groeien! 
 

Samengevat; het waren/zijn weken waarin secuur met woorden gespeeld werd 
en waarin het kwartetten hoogtij vierde. ‘Wie met wie’, ‘geef mij maar die’, 
‘dan wil ik (waarschijnlijk) niet’ etc.  Topprestaties kun je dat noemen, zou een 
positieveling zeggen. Brevet van onvermogen, zal een criticaster zeggen… 
Anno 22 juni; het motorblok mét ChristenUnie doet een finale poging om het 
nieuwe kabinet aan de start te krijgen. Pechtold pruimt de CU nu wel en wie 
weet, na ruim 100 dagen snuffelen, geven, nemen en laveren zou het nieuwe 
kabinet dan kunnen ontstaan.      
                                                                                                  Knitto  
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H. Blasius Beckum weekendvieringen 
JULI 
Zondag 4 juli    GEEN VIERING 
Zaterdag 8 juli  18.30 uur Woord- en Communieviering 
     Pastor Van der Bemt/Spirit 
     Afscheidsviering groep 8 
Zondag 16 juli    GEEN VIERING 
Zaterdag 22 juli  18.30 uur Woord- en Communieviering 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zondag 30 juli  09.30 uur Eucharistieviering 
     Pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
AUGUSTUS 
Zondag 5 augustus   GEEN VIERING 
Zondag 13 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
     Pastor Nowara/Dames- en Herenkoor 
Zaterdag 19 augustus   GEEN VIERING 
Zondag 27 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
SEPTEMBER 
Zaterdag 2 september   GEEN VIERING 
Zondag 10 september 09.30 uur Woord- en Communieviering 
     Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 

     Ziekenzondag 
Zaterdag 16 september   GEEN VIERING 
Zondag 24 september 09.30 uur Woord- en Communieviering 
     Pastor Ogink/Spirit 
     Terugkomviering communicanten 
Zaterdag 30 september   GEEN VIERING 

 

 
 

Oele sluit de zomer bruisend af met de 

Volksfeesten 
In Beckum zijn de Pinksterfeesten achter de rug, in Oele 
barsten de Volksfeesten los op 25, 26 en 27 augustus. 
 
Vrijdag 
Op vrijdagavond trappen we het weekend af met de alom 
hilarische playbackshow. Verschillende bekende groepen 
halen alles uit de kast om een geweldig optreden neer te 
zetten voor de noabers .  
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Zaterdag 
De zaterdag is, zoals altijd, vol met activiteiten voor de basisschooljeugd, het 
schijfschieten en het vogelschieten. Dit jaar is de laatste kans om volgend jaar, tijdens 
het 100 jarig bestaan, een speciale rol bij het vogelschieten te kunnen spelen. Dus kom 
gewoon en doe mee! 
Op de zaterdag zijn het de DJ’s die het terrein en de tent op zijn kop zetten. DJ B&NO, 
DJ Lariekoek en The Allstarz weten wel hoe ze de sfeer er tot in de late uurtjes in 
kunnen krijgen. 
 
Zondag 
Op zondag 27 augustus gaat het NIEUWE Tractor-Factor voor veel spanning zorgen! 
Hindernissen moeten op de tractor overwonnen worden, daarbij spelen niet alleen 
snelheid en techniek een rol, maar ook inzicht en precisie. Het is een 
behendigheidswedstrijd die elders in het land al een daverend succes is. 
Op diezelfde middag strijden teams om de eer bij het Grösvolleybal. Willen jullie als 
vriendengroep, sportclub, familie of buren meedoen om een middag superveel lol te 
hebben, om de prestaties van vorig jaar te verbeteren, of om dat ene team te verslaan? 
Geef je dan op!  
Een bijzonder tafereel is de oldtimer rit en oldtimer show. Rond 10.30 uur vertrekken 
prachtige oude trekkers en andere (landbouw)voertuigen. Tegen 13.30 uur zijn ze terug 
om de oldtimers aan het publiek te showen op het feestterrein.  
Stap je liever op de fiets? Dan is de gratis fietstocht van zo’n 25 km een gezellig uitje. 
Tijdens de pauzestops in de omgeving is volop tijd om bij te kletsen onder het genot 
van iets lekkers. 
Omdat Jan Haan vorig jaar won Oele bij het kringschieten de vogel eraf schoot, is het 
vogelschieten waarin de besturen van de volksfeesten en zomerfeesten uit de omgeving 
de strijd met elkaar aangaan, wederom in Oele. Daarom kun je in Oele getuige zijn wie 
er dit jaar met de eer gaat strijken. 
Kenny Dan, Cooling Crystals, DJ Sander, Black Light Showtechniek en Papa di 
Grazzi zorgen voor de muzikale stemming op het feestterrein.  
En het mooiste van alles is: we heffen dit jaar GEEN entree!  
Wil je alvast voorpret en op de hoogte zijn van alle ins & outs? Volg 
www.volksfeestenoele.nl, instagram.com/oelevolksfeesten of  
facebook.com/volksfeestenoele 
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Kerst in Beckum 
 

De zomerfeesten zijn nét voorbij en de vakantie staat 
nog voor de deur… Toch willen we het al even hebben 
over de Kerst. In januari gaven de dames die de 
afgelopen jaren de kerstmarkt Beckum hebben 
georganiseerd te kennen dat ze stoppen met de 
organisatie van dit evenement.  
 

Wij, een groepje enthousiastelingen bestaand uit: Tanja 
Exterkate, Peter Horstink, Marloes Boenders, Rita Despotovic, Edwin Wijlens, 
Elise Asbroek en Angela Morsink zouden het erg jammer vinden als dit 
evenement voor Beckum verloren gaat. Dus zijn we eens om tafel gegaan en 
hebben we besloten om de organisatie van de kerstmarkt op te pakken.  
Ons doel is om een leuk evenement neer te zetten waar voor iedereen uit 
Beckum en Oele, jong en oud iets te beleven valt om zodoende een bijdrage te 
leveren aan de saamhorigheid in ons dorp. Wat mooier om dat in de periode 
rond Kerst te (kunnen) doen. Mocht het zo zijn dat er een financieel positief 
saldo overblijft (wat niet de doelstelling is) dan zal de werkgroep t.z.t. 
beslissen om dit aan een goed doel binnen Beckum te schenken. 
De kerstmarkt wordt gehouden op woensdag 20 december 2017 van  
17.30 – 22.00 uur. 
 
De locatie is wederom op het terrein van het Wapen van Beckum. Wij willen 
een markt opzetten met circa 20 kramen. De kramen kunnen bezet worden 
door verenigingen, door bedrijven of door hobbyisten. Iedereen die een 
binding met Beckum en Oele heeft, kan zich vanaf nu aanmelden. We letten 
wel op dat we bijvoorbeeld niet twee of drie dezelfde kraampjes hebben. Wie 
het eerst komt….. Mocht er niet genoeg belangstelling zijn dan gaan we buiten 
Beckum op zoek naar standhouders. We vragen een tegemoetkoming in de 
kosten van € 25 per kraam en we vragen aan de standhouder om een prijs 
beschikbaar te stellen voor het rad van fortuin welke die avond zal draaien.  
We willen een gezellig randgebeuren organiseren met meerdere eet- en 
drinkmogelijkheden. Hier komen we in de BBB’s na de vakantie graag 
uitgebreid op terug. VOOR NU: wil je je aanmelden als standhouder, wil je 
meer informatie, heb je een goed idee, we horen het graag! Stuur een mail 
naar kerstmarktbeckum@hotmail.com en we hebben contact!  
Fijne vakantie en tot september! 

Werkgroep Kerstmarkt Beckum 

 
 

mailto:kerstmarktbeckum@hotmail.com
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Datumbank 
  8 juli  Afscheidsviering groep 8, H. Blasius te Beckum, 18.30 uur 
10 juli  Dorpsraad vergadering 
15 juli  Zonnebloem; Zonnedag bij Erve Goselink van 10.00-15.00 uur 
18 juli  Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur 
23 juli  Jeugdraad Evenement: Tour du Keêt 
  3 aug  Fietstocht ‘De Boer Op’, 10.00-16.00 uur 
14 aug  Dorpsraad vergadering 
16 t/m 21 aug Muiterweek 
19 aug  Oud papier 
25 t/m 27 aug Volksfeesten Oele 
   3 sep  Jeugdraad Evenement: Brainrun 
11 sep  Dorpsraad vergadering 
16 sep  Oud papier 
27 sep  AED herhaling (alleen voor genodigden) 
  9 okt  Dorpsraad vergadering 
21 okt  Oud papier 
  5 nov  Hubertusviering in de H. Blasius, 10.30 uur 
13 nov  Dorpsraad vergadering 
14 nov  AED herhaling (alleen voor genodigden) 
18 nov  Oud papier 
22 nov  AED herhaling (alleen voor genodigden) 
11 dec  Dorpsraad vergadering 
16 dec  Oud papier 
2018 
  8 jan  Dorpsraad vergadering 
18 t/m 21 mei Pinksterfeesten Beckum 
8 t/m 10 juni TVO Jeugdkamp 2018 

Vakanties basisschool De Bleek  
Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2017 

 
 

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 BBB agenda. 
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ERFWANDELING & WIJNPROEVERIJ  
tijdens een ZOMERSE AVOND 
 
Wij organiseren op 14 juli a.s. vanaf 20.00 uur bij Erve Ottink ‘Mulder’ aan de 
Ensinkweg 7 te Haaksbergen (Stepelo) een gezellige en leuke ERFWANDELING 
in combinatie met een verrassende WIJNPROEVERIJ. Tijdens de erfwandeling 
zal er eveneens een korte uitleg worden gegeven over het houden van bijen. 
Je wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de wijnproeverij 
laten we onze gasten meerdere wijnen proeven en worden er heerlijke hapjes 
geserveerd. We vertellen wat je wilt weten over de wijn en over de techniek 
van het wijn proeven. Wil jij hier bij aanwezig zijn en eens een ander avondje 
uit meemaken,  
 
JE BENT VAN HARTE WELKOM! Deelname kosten € 22,50 p.p. 
MELD JE AAN: info@wineble.com  |  aukeottink@hotmail.com  |  06-52778295. 

 
Auke & Bart | Erve Ottink ‘Mulder’  ---  Rita & Angela  |  Wineble wijn, party’s 
en meer… 

 
Fietstocht de boer op Haaksbergen 
Op donderdag 3 augustus 2017 stellen 
zich vier bedrijven open voor het 
publiek tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze 
keer gaat de tocht richting Beckum.  
 
Per deelnemer is een startbewijs á € 2.50, incl. route en 
koffiebon, te koop op 3 augustus bij de startplek op de 
parkeerplaats bij Zwembad De Wilder 
(Scholtenhagenweg) tussen 9.30 en 12.30 uur. Kinderen 
t/m 14 jaar kunnen gratis onder toezicht van een 
volwassene meefietsen. Het is verboden honden mee te 
nemen!  
Als eerste bent u te gast bij de familie Damveld. Op dit 
melkveebedrijf worden 120 koeien en bijbehorend 
jongvee gehouden. De koeien worden gemolken met 
twee melkrobots. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel: Regenwater wordt 
opgevangen voor hergebruik en 200 zonnepanelen zorgen voor energie. Tevens is er 

mailto:info@wineble.com
mailto:aukeottink@hotmail.com
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aandacht voor een koe familie waarvan moeder, kleindochter en achterkleindochter 
tezamen 300.000 liter hebben gegeven. Op deze locatie wordt koffie geschonken. 
De tweede locatie is het biologische melkveebedrijf van Frans, José en Geert-Jan 
Breukers in Beckum. Zij houden 50 melkkoeien in een potstal. Opmerkelijk zijn de 
diverse kleurslagen van hun dieren. Zij werken met veel oog voor biodiversiteit: door 
o.a. het planten van hagen en door het kruidenrijke gras is het aantrekkelijk voor wild, 
bijen en vogels. 
Dan gaat de tocht richting loon- en grondverzetbedrijf Roossink. Naast alle machines en 
techniek is er ook aandacht voor mens en dier. Erna heeft een praktijk voor 
voetreflextherapie en voeding en Gerard is imker. Op deze locatie worden 
pannenkoeken geserveerd. 
Het laatste bedrijf in de route is van Alfons en Marjo Aarnink. Zij runnen een boerderij 
met biologische legkippen. De hoge eisen die gesteld worden aan o.a. het dierwelzijn en 
de leefruimte voor hun kippen geven meerwaarde aan de eieren t.o.v. scharreleieren. 
Hier is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. 

Namens de organisatie van Fietstocht de boer op Haaksbergen, Paulien Temmink 

 
 
PETJE AF… 
Er worden in ons dorp beste prestaties geleverd op sportgebied. Met 
teams en individueel. We willen hierbij even terugblikken op een 
evenement dat in april gehouden werd. 
 

Op langere afstanden hardlopen hebben al heel wat Beckumers hun sporen 
verdiend in het verleden. En dan bedoelen we natuurlijk het uitlopen van de 
marathon. Veel plaatselijke ‘coryfeëen’ hebben die 42 kilometer en 195 meter 
al bedwongen. In Enschede stonden Leo van het Bolscher en Raf Lintsen dit 
jaar aan het startlint. Het was voor beiden een memorabele uitdaging. Leo liep 
zijn 25e marathon en Raf ging voor zijn eerste klassieker. De 68 jarige Leo die 
onlangs naar Hengelo verhuisde, is de financiële spil bij de St.Druk voor 
Beckum en tevens al jarenlang drukker van BBB, overigens samen met Jan 
Busscher. 
Raf Lintsen woont in Stepelo, werkt bij Thales (Holland Signaal) als 
systeembeheerder, is daar aan het afbouwen en bij TVO dinsdagsavond in de 
sportzaal te vinden. Al jaren doet Raf verwoede pogingen om fit en voldoende 
getraind te raken om de marathon (uit) te lopen. Dit jaar is het dan eindelijk 
gelukt. Na diverse pogingen om zich optimaal voor te bereiden, maar elk jaar 
kwam er wel een kink in de kabel. Lastige blessures en/of familie-
omstandigheden. Ook dit jaar ging het bijna mis. 6 weken voor de start sloeg 
een longontsteking toe en gooide zijn schema in de war.  
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Debutant Raf vertelt… 
‘Maar het was nu of nooit en dus wilde ik het toch proberen. Het lopen ging goed achter 
een haas aan tot 34 kilometer. Daarna was het gebeurd en de laatste 8 kilometer heb ik 
op karakter moeten lopen. Man wat zwaar! Op elke hoek van de route stond wel 
iemand mij aan te moedigen. Bij de finish werd ik onthaald door de hele familie en Ellen 
waarvoor dank! Het was een geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar’. 

Over de jubileum marathon van Leo… 
‘Ik heb dit jaar inderdaad mijn 25e marathon gelopen, dit was ook tevens mijn laatste 
marathon. Voor mij is een marathon altijd een uitdaging geweest. 
Een hele marathon is natuurlijk heel wat anders als een halve marathon.. Bij een hele 
marathon kun je ook nooit zeggen wat je eindtijd wordt. Bij een halve lukt dat meestal 
wel. Mijn ervaring tijdens het lopen van een marathon is het volgende:Tot 30-35 km 
gaat het nog goed, daarna gaan bij mij de benen verzuren, met als gevolg dat je 
krampen in de benen krijgt, dan worden de laatste kilometers zo zwaar dat het soms 
wandelen wordt en dat scheelt je natuurlijk wel in de eindtijd. Bij de ene marathon is 
dat erger als bij de andere’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindtijd van Leo; 4.21 uur,               eindtijd van Raf; 4.19 uur. grote klasse! 

 
 

Bericht van De Bleek, bol van activiteiten  
De tijd van afronden is aangebroken. Het eindkamp groep 8 is geweest. Wat een 
prachtig weer hebben we gehad. De kinderen hebben genoten dus we kunnen 
terugkijken op een geslaagd eindkamp. Het schoolreisje van 20 juni heeft ook 
plaatsgevonden. Groep 1-2 is naar Dolle Pret geweest, groep 3-4 en 5 zijn bij Koningin 
Juliantoren geweest en de groepen 6-7 en 8 waren in Duistland bij het MoviePark. Het 
is altijd weer fijn dat iedereen gezond terug komt. Dit is dan stiekem een “zucht van 
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verlichting” voor de leerkrachten en andere begeleiders. Verantwoordelijkheid is een 
belangrijk item dat hierbij meespeelt. In een groepslokaal is het allemaal overzichtelijk 
en helder. Echter in een park of in het verkeer gelden andere regels en wetten. En is de 
wereld groter. 
Vrijdag 23 juni hebben we een prachtige CREA tentoonstelling rondom het thema 
VERKEER gehad. CREA is een begrip bij De Bleek. En ondertussen ook op social media 
veelvuldig gedeeld en reclame voor gemaakt. Kinderen hebben geknutseld rondom dit 
thema. En op vrijdag 23 juni is de ANWB geweest voor hun programma 
Streetwise. Een aanrader voor kinderen om aan mee te doen. Hier leren kinderen veel 
van. Op een serieuze manier en toch spelenderwijs worden kinderen wijs gemaakt in 
het verkeer.  
Groep 8 gaat bezig met het laatste stuk van de basisschool en dan begint in september 
een nieuw leven in het VO. Een nieuwe start, nieuwe ronde en nieuwe kansen. Mooi dat 
wij voor deze kinderen een basis van 8 jaar (of net iets meer) voor het leven hebben 
mogen leggen. De wereld wordt groter. Daar zijn de kids aan toe. Stiekem ontgroei je 
de basisshool. Al kunnen wij ook met trots zeggen dat er veel kinderen die ooit bij De 
Bleek de eerste jaren onderwijs hebben gehad vaak terugkomen voor een praatje of 
een stageplek. Dit vinden wij hartstikke leuk. Wij blijven graag op de hoogte hoe het 
met hen gaat.  
                                                                         Petra Kok namens team De Bleek 

 
PINKSTERFEEST TOEGIFT!! AS NE GEK IN’DREK… 

 
 
TOT SLOT, BIJ TVO 
Werden mooie potjes voetbal en handbal gespeeld tussen vaders-moeders-
leiders-leidsters-trainers en de jeugdelftallen. bij alle potjes waren er louter 
winnaars. En nieuwe pupillen mochten ruiken aan het spelletje.  
Zaterdag jl; Sportdag TVO jeugd met handbal-voetbal en volleypotjes op het 
zand en Beachsoccertoernooi bij TVO. Wel 40 ploegen (dames-heren), goede 
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strakke organisatie. Zware zandvelden, aanslag op de conditie. Nadien 
gezelligheid bij de bar en in de tent bij club Kroket. Nadere info volgende BBB. 
 

Yvo Harink – voor even – back in town! 
Yvo Harink, na 11 maanden rondzwerven door de Aziatische Archipel terug in Beckum 
als toeschouwer bij het beachsoccertoernoi, schudde vele handen. Een warm welkom 
werd zijn deel. En  verklaarde aan ieder die het horen wilde zijn levenservaring 
gedurende bijna een jaar. ‘Ik Heb veel werkervaring opgedaan; in de horeca, agrarische 
sector, en ICT sector. Ben nu even terug, ga straks weer een maand rondtoeren door 
Europa en dan weer richting Australië, doe alles vaak op de bonnefooi. Wat ik een 
beetje mis? Toch wel de gezelligheid bij TVO2 voetbal, maar ach, alles went, ’zei de 
nuchtere globetrotter Yvo Harink. 

 
Langste dag TVO tennistoernooi 
Letterlijk in de schaduw van het Beachsoccer toernooi werd op de tennisvelden 
van TVO een avond/nachttoernooi tennis gespeeld. 
Het werd een gezellige sportontmoeting voor de deelnemende tennisfanaten. 
En de muziek bij de afterparty vh Beachsoccertoernooi was nog lang te horen… 

 
Laatste berichten, (pas zondagavond binnengekomen) 

 H.Mis vanuit de Lambertusbaseliek in Hengelo op tv’. Zondag 16 juli, 
om 10.30 uur mmv. Hengelo’s koor en Spirit uit Beckum/St.Is.hoeve,  

             IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 

 Mathijs Harink ‘Oeler sportman vh jaar’ neemt deel aan de World 
Games touwtrekken in Polen!! 

 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 
ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 

MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 
DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven) ( op afspraak 06-15461170) 

DINSDAG   : 08.00 – 20.00 uur 
VRIJDAG    : 08.00 – 18.00 uur 

WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
MEDLON (prikpost)  (vrije inloop) 

DINSDAGOCHTEND  : 08.15 – 08.45 uur 
PODOTHERAPIE OOST-NEDERLAND 

behandeling op afspraak (tel. 074-8513262 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

 


