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Maandblad voor Beckum + leden Beckumer 

verenigingen 
Exploitatie Stichting Druk voor Beckum 

 

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 nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 

Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie 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. 
 
BBB VERSCHIJNT IN 2018 OP; 
25 APR – 30 MEI – 27 JUN – 19 SEPT – 24 OKT – 21 NOV – 19 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 

40……………………………………04 
 

Het boeiende maandblad BBB;Lees het en u bent op de 

hoogte!  

 
Laatste week nieuws… 
 

 Pinksterfeesten Beckum, huisvlaggen van de Pinksterfeesten Beckum 
zijn te koop voor 20,00 euro. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met 
Lotte Grashof: 06-11050437, of stuur mail naar 
contact@pinksterfeestenbeckum.nl. 

  
 Het waren zaterdag wisselende resultaten bij de TVO jeugd; JO11-1 veegde 

de vloer aan met Bon.boys, het werd 11-1, JO13 TVO/HoeveV. moest diep 
buigen met 8-0 bij de Tubanters,maar JO15 won thuis met 5-3 van 
Haaksbergen. JO17 liet het afweten tegen bijna-koploper Eibergen met 8-1, 
doch JO19 daarentegen won netjes bij DEC; 0-2 

 TVO45+kreeg weer voetballes bij SDC, het 3e won na een sterk eerste half uur 
met 5-2 van TVV2, maar de knol’n waar’n bes op ’t laatste deel, te heet.. TVO2 
kon lang hopen op minstens een punt bij Rood Zwart, maar moest de laatste 
10 minuten passen, 2-0. TVO1 ontving ARAMEA, had het even lastig, maar 

kreeg hulp van ARAMEA; e.d.1-0. Jorn.vL. stelde de 2-0 zege veilig. 
 

 Het TVO Gilde heeft afgelopen najaar weer enkele nuttige donaties gedaan 
ten behoeve de omni afdelingen handbal, volley en voetbal. In het 18e jaar van 
het TVO Gilde, met thans 85 leden, kunnen de sportafdelingen van de sv TVO 
weer nuttige verzoeken doen tot aanschaf van materiële zaken of bijdragen 
hiervoor. Dan wordt na de najaars jaarvergadering vd sv TVO door de 
aanwezige Gildeleden gestemd over de ingediende verzoeken. 

 
 Ook goed nieuws; voor komend seizoen gaat Marcel van de Berg (oud TVO1 

doelman) de keeperstraining voor TVO verzorgen. 
 Levenslust geeft weer visitekaartje af; BROER ZOEKT VROUW is kassucces 

met prachtige rollen van al die bekende en minder bekende toneelspelers. 
 
 

mailto:contact@pinksterfeestenbeckum.nl
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DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 30 MEI 

WAT U LEEST IN DEZE APRIL BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
BBB geschiedenis; 1e jaargang april 1979 
BBBtje, vakantiewerk gezocht 
0ndernemer OVBO voor het voetlicht; Pascal Ottink 
Jaarvergadering St. Proggiehoes 
Pitamientjes; Lotte Boenders 
Dodenherdenking; opdat we niet vergeten 
Schoolplein in nieuw jasje 
Luk akkefietjes dialect column 
Nieuwe Lus van Beckum! 
Handbalkampioen E1 team 
Zonnebloem; loterij-boottocht-zonnedag 
Koningsdag 27 april 
Handbalweekend geslaagd 
Wist u datjes, sportakkefietjes 
Winnaars kaartcompetities 
VAB Activiteiten 
Klant is koning? knitto 
Willy’s day 
Steenslagrally  
Paasvuren alom rond Beckum. 
TVO tennistoernooien 
Sportieve dames gezocht 
Oh nig dan, humor 
Weekend vieringen H.Blasiuskerk Beckum 
Datumbank 
Pinksterfeesten 2018; volledige programma 
Handbalzaken  
Wat is ’t wat;  vervolg en correcties  
Dorpsraadvergadering uitgesteld 
In Memoriam Johnny ter Avest 
Uitnodiging vrijwilligersavond parochie 
Enschede marathon; Beckumer deelname 
Bernadette; felicitatie voor raadslidschap 
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Beckum Beter Bekeken 1e jaargang 1979 

Terugblik in de GESCHIEDENIS - deel 3 - 
 

Na delen 1 en 2 die de maanden januari, februari en maart 1979 in deze BBB 
belichtten, nemen we nu de maand april van 1979 onder de loep. Het 

blijkt voor veel lezers van BBB interessant te zijn om in de historie van dit 
maandblad te duiken. Vooral nu de 40e jaargang is gestart. Bij dezen dus. Even 

terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag. 

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen! 
 

April 1979 
Begonnen werd met een In Memoriam van de heer G.H. van der Zwaan, 

een van de TVO oprichters. Hij was de eerste voorzitter van 1933 tot 1934. Het 
kostte veel moeite om een geschikte accommodatie te vinden en na enkele 

noodlocaties werd dan aan de Deldenerdijk het TVO veld aangelegd. Mede 
door zijn stimulerende werk werd een hecht fundament gelegd voor de 

vereniging. 
 
Maar vervolgens werd gememoreerd, dat de heer W. Engberts benoemd 

werd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was in die tijd 

werkzaam bij Hollandse Signaalapparaten, was actief bij de VVV, zat in het 
bestuur van Tubantia en was voorzitter in de raad van Toezicht bij de 

Boerenleenbank Beckum. Tevens was hij vier jaar gewaardeerd voorzitter van 
de Dorpsraad Beckum. 
 
Er kwam groen licht voor een sportaccommodatie achter net nieuwe 
bondsbureau van de TVB aan de Kuipersdijk in Enschede. Het totale 

complex kost fl. 450.000.- Van de bondsleden wordt een bedrag gevraagd van 

23 cent per lid per maand gedurende drie jaar. 
 
Bouw sportzaal Beckum krijgt concreet gestalte 
De bouw vordert voortvarend en de grootte blijft een discussiepunt, want door 
de ingewikkelde kapconstructie valt de bouw duurder uit. Maar vanwege de 

eerste planontwikkeling was dat een vereiste en kon niet groter gebouwd 
worden. Men realiseerde zich dat dit het maximaal haalbare was. Want; 

wanneer er geen actie was ondernomen vanuit Beckum richting 

gemeente Hengelo, hadden we slechts een eenvoudig gymlokaal 
gekregen. En vraag de handbaldames maar, wat dat zou hebben 

betekend! 
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De zelfwerkzaamheid verloopt redelijk goed. De afstemming van timmer- en 

tegelwerken vergt een goede coördinatie van de vrijwilligers. Een 
verhuurschema van de sportzaaluren wordt gemaakt; 
Maandag trimmen dames en heren - dinsdag handbal en voetbalveteranen – 

woensdag voetbaljeugd en tennis – donderdag handbal en gymnastiek dames 
– vrijdag volleybal en tennis – zaterdag incidenteel voetbaljeugd zondag 

voetbal (wintermaanden). Als contactpersonen voor de verschillende (nieuwe) 
sportgroepen fungeren: 
Gymnastiek en trimmen; Marga Wijlens, Anny ten Dam, Henk Timmer. 
Volleybal; Joke Ottink,, Cor Koppelman, Harrie Jannink. 
Tennis; Eddy Wissink, Martin Ottink. 
In de bovenruimtes zal plaats zijn voor kleinere groepen, bv. tafeltennis en 
denksporten. 
Boerenbruiloft voor Beckumers en door Beckumers 
Tonnie Vossebeld, een van de stuwende krachten achter de Boerenbrulfte 

tijdens de Zomerfeesten, houdt een referaat over de opzet van de 

boerenbruiloft. Over de tradities van brulfteneung, roosjes maken, versieren, 
(mooi maken), optocht etc. En hij legt uit hoeveel mensen voor dit festijn 

nodig zijn binnen de totale organisatie. En ook; op verzoek van meerderen is 
op vrijdag 1 juni een feestmiddag voor bejaarden en gehandicapten en 

langdurige zieken. Meerdere personen willen zich hiervoor inzetten. Dat 

wordt dus een aanwinst voor het totale feest. Herman Vossebeld wordt als 
Zomerfeestvoorzitter aan de tand gevoeld over het fyrljeppen, dat vorig jaar 

zijn intrede deed bij de zomerfeesten. Hij filosofeerde tevens over het heden 
en de toekomst van de feesten. Een krachtdadige voorzitter, dat was hij. Niet 

lullen maar poetsen, ‘da’s een klare zaak’. 
 
De lus van Beckum is op 1e Pinksterdag. Parcours over diverse afstanden 

(van 800 meter). Beckumerschoolweg – Borgelinkstraat – Pastoor Ossestraat – 

Beckumerschoolweg – Meester Van Maanenstraat – Beckumerschoolweg - 
finish Proggiehoes. 
 
Fyrljeppen op 2e Pinksterdag. Tien Beckumer ploegen staan ingeschreven en 
over de Hagmolenbeek achter de Mentink’s gaat het spektakel weer gebeuren. 

Met jeugd, ploegen en individueel om de officieuze Twentse titel! 
 
Programma en muzikale toppers bij de Zomerfeesten Beckum. Mooi 

maken- feestmiddag ouderen- optocht/boerenbruiloft – kleiduiven-vogel- 
schieten – kinderfeesten - Ruud Hermansband - Jack Jersey - sterrit Oldtimers 

- Lus van Beckum – disselhangen – Girlieshow – Fyrljeppen - the Cliftons - 

Long Tall Ernie and the Shakers. 
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Een doelpunt van de maand werd genoteerd. Deze keer bij TVO6 - Quick20 

10 uitslag 6-4. Harry Scholten (Josje) scoorde enkele treffers en de 5e werd 
bekroond. Juryoordeel; hij passeerde op behendige wijze de Oldenzaals libero 

en na een dribbel van 25 meter bracht hij met een beheerste schuiver de stand 

op 5-2. De fles Moesel gaat naar Josje! 
 

Oranjetoernooi jeugdvoetbal in Hengelo met TVO selectie; doel  
J. Veldhuis, L. Asbroek, achter H. ten Dam, H. Nales, M. Veldhuis, M. Morsink, 

M. Breukers, midden H. Asbroek, T. Ottink, T. ten Dam, R. Eijsink en voor 
H. Veldhuis, L. Ezendam, E. Temmink, H. Heuker of Hoek. Uitslagen; tegen 

ATC 0-0, tegen BWO 0-1 en tegen Hengelo 2-2. 
 

Werkgroep Jeugd, KWJ, Disco avonden, BBB minikwis en 

Hersengymnastiek werden vermeld en Spelregels doorgenomen. 
Een stageverslag van Jacqueline Appelman in de Kibboets Israël werd 

geschreven. ‘Een indrukwekkend land, fijne mensen, altijd zon en af en toe een 
zandstorm!’. 
 

Woningbouw in Beckum, een spannend verhaal! De BBB redactie dacht in 

het aprilnummer 1979 een duidelijke stand van zaken omtrent 
woningbouwplannen in Beckum te kunnen plaatsen. Pittig, met verwijzingen 

naar de oorzaak van vertraging zodat iedereen een helder beeld zou krijgen 

hoe de vork precies in de steel steekt! Maar de redactie kreeg een dringend 
signaal, nog even niets publiceren. Want; ‘er zijn enkele gesprekken geweest 

met betrokkenen, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de 
besprekingen die gaande zijn, binnen enkele maanden tot een positieve 

afronding zullen komen’. En de BBB redactie wil graag aan dit verzoek voldoen 

in het belang van die spoedige woningbouw start, maar blijft zeker de vinger 
aan de pols houden!! 
 

De slotfase van de TVO voetbalcompetitie wordt belicht door Eddy 

Drenth. Het lijkt erop dat alleen TVO9 een kampioenschap gaat behalen. 
Jazeker, negen seniorenteams in de competitie in 1979. Waarin TVO1 na het 

vertrek van Marcel Mentink en Gerrit Postma als prestatief hoogtepunt 2 
seizoenen in de 3e klasse had gespeeld. 
 

In de volgende BBB; TERUGBLIK OP DE MEI-JUNI UITGAVE VAN 1979 
 

BBB TJE 
VAKANTIEWERK GEZOCHT 
Jan en Sigita Wijlens zoeken vakantiewerk voor een neef uit Litouwen (zoon 

van zus uit Silute). Hij is 17 jaar en wil graag komen van 18 juni tot eind 
augustus. Hij wil alles aanpakken. Telefoon 053-4785328 of  

06-16798579. 
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Ondernemer voor het voetlicht 
 

Vorig jaar zijn wij als Ondernemersvereniging 
Beckum Oele vol goede moed begonnen met het 

voorstellen van onze leden in BBB.  
 

Vorig jaar heeft u al kennis kunnen maken met Stef Dijkstra, eigenaar van het 
bedrijf Lijnrecht Reclamemakers en met Leo te Lintelo, eigenaar van Leo 

Technische Dienstverlening. Na een korte pauze hebben wij deze gesprekken 

weer opgepakt. De OVBO heeft veel leden en wat is er mooier dan ze via BBB 
aan u voor te stellen? Mocht u, als lezer van dit blad, willen reageren dan kan 

dat. Op onze site www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden en anders kan 
het via de redactie van BBB. 

 

We dachten in 2018 maar eens uit te pakken met één van de mannen achter 
GUPO Tegelzetbedrijf. En wel PO in dit geval, a.k.a. als Pascal Ottink (46), 

wonende aan de Wolfkaterweg op de grens met Bentelo, samen met Christel 
Derkink (39) en de kinderen Jorn (10), Kars (8) en Elke (7). 

 

Bij Ottink Tegelwerken leerde hij zijn compagnon Gerard Ubbink (inderdaad… 
GU) kennen. Samen op de zaterdagen beunhazen werden ze al bekend als 

GUPO. Tijdens het beunen kwam het idee om samen een bedrijf op te zetten 
en waarom een naam bedenken als deze er al is? Op 1 maart 2000 is GUPO 

Tegelzetbedrijf geboren en ze zijn ondertussen een begrip in Beckum, 
Haaksbergen en omstreken. Via een aannemer in Haaksbergen kwamen er 

direct een paar klussen en via een installatiebedrijf werd ook weer werk 

binnengehaald. Door mond tot mond reclame en ‘oons kent oons’ bleef het 
goed gaan. Zelfs zo goed dat ze geen last hebben gehad van de crisis. En dat 

kan helaas niet ieder bedrijf in de bouwsector zeggen. 
 

Ze hebben een site…. “Mer doar doot wie nich zo völ met, den möt ’n moal up-

to-date wöddn”. Jaja, Pascal kent z’n talen. Af en toe krijgen ze via de site een 
verzoek tot een prijsopgaaf. Maar die komen eigenlijk altijd zonder de site 

binnen. Pascal is ook niet zo van de computers. En Gerard blijkbaar ook niet. 
Goddank heeft de vrouw van Gerard, Sandra Ubbink-Ottenschot, aangeboden 

de facturen te maken. En ook hier slaat de digitalisering toe, deze facturen 
worden per mail verzonden.  

 

Nu de crisis al enkele jaren achter ons ligt en het weer goed gaat in de 
bouwsector, zit GUPO Tegelwerken in de positie dat ze soms klussen moeten 

afzeggen omdat ze vol zitten. Personeelsleden staan er verder niet op de 
loonlijst, ze werken wel met ZZP-ers. Er is bij de beide heren ook geen wens 

om personeel in dienst te nemen. “Daar komt nog wel heel veel bij kijken, 

http://www.ovbo.nu/
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vooral ook aan papierwerk. En tijdens de crisis zaten we niet met de zorgen 

over personeel en konden we doen wat we het liefste doen, gewoon tegels 
zetten”. 

 

Een van de grootste klussen die ze 
gehad hebben, en deze staat ook vol 

trots vermeld op de site, is het 
betegelen van de kleedkamers van de 

IJsbaan in Enschede. Maar ook 

terrassen, vloeren en uiteraard 
badkamers worden veelvuldig 

betegeld door Pascal.  
 

Een klein nadeel van een eigen bedrijf 
vindt hij de telefoon. “Toen ik in 

loondienst was, kwamen alle 

telefoontjes bij iemand anders binnen. 
Nu komen ze bij ons”. Ook de 

tijdsdruk werkt niet altijd mee, maar 
ook daar weten beide heren 

vakkundig mee om te gaan. “Eigenlijk 

kunnen we bijna alles binnen de 
afgesproken tijd opleveren”. Het zelf 

indelen van de tijd vindt Pascal wel 
een voordeel. En de werkkring en het 

netwerk wordt groter. Ook dat is een 
plus. “En tegelzetten is vakwerk, dat is 

iets dat door ervaring geleerd moet worden”.    Pascal, ook actief bij de TVO 
jeugd 
 

Pascal ziet in de andere tegelzetters in Beckum en omstreken geen 
concurrenten, eerder collega’s. “Toen de kleedkamers bij TVO betegeld 

moesten worden, hebben we dat ook met verschillende Beckumse tegelzetters 

gedaan”.  
 

Met zijn 46 jaar moet Pascal nog een kleine 22 jaar door voordat hij kan 
genieten van zijn welverdiende pensioen. Maar tegelzetten is fysiek zwaar 

werk. Hoe ziet hij dat?  

“Tegelzetten is inderdaad fysiek zwaar. Ik kan het nu nog allemaal goed 
volhouden, maar het lichaam heeft wat te lijden. Om te beginnen lig je veel op 

de knieën. We hebben wel beschermers, maar de knieën moeten het wel 
opvangen iedere keer. En een badkamer is vaak boven en de tegels liggen 

beneden op een pallet. Dan vragen we wel of de opdrachtgever wil helpen met 
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tillen, maar als we alleen zijn hebben we die hulp niet”. Pascal legt vervolgens 

nog uit dat tegels ook steeds groter worden. 120x60 is tegenwoordig helemaal 
in en dan niet op de vloer maar aan de muur. En vloertegels van 1 bij 1 m krijg 

je alleen niet gelegd, dat moet wel met twee personen. Hoe en wat weet 

Pascal ook nog niet, maar hij vraagt zich wel eens af of hij dit tot zijn 68e vol 
kan houden. En soms is hij wel aan het denken over wat hij in plaats van 

tegelzetten kan gaan doen wat fysiek minder zwaar is. Voorlopig 
toekomstmuziek want bij twee kijkoperaties aan de knie heeft Pascal geen 

beperkingen in zijn werk, maar het blijft wel iets wat af en toe boven komt 

drijven.  
 

Pascal is vanaf het begin lid van de OVBO. En hij geniet ervan. “Het is voor mij 
niet eens zo zeer netwerken, het is vooral gezellig. Je spreekt iedereen weer 

eens een keer en de meesten ken je toch al wel vanuit Beckum of Oele. Mocht 
er een klus uitkomen, dan is dat heel mooi, maar dat is voor mij niet de 

doelstelling. Daarbij is de frequentie (4x per jaar) voor mij ook precies goed. 

En het is een leuke verdeling met een ontspannen uitje (binnenkort naar 
Kasteel Twickel in Delden) en bij de avonden is vaak een gastspreker”.  

 
Tot slot, hoe gaat het nu verder met GUPO? Pascal vindt het geen probleem 

als een van zijn jongens als tegelzetter aan de gang zou gaan, maar het hoeft 

natuurlijk niet. “Maar voorlopig wil Jorn boer worden”.  
                                                                                 Bernadette Morskieft 
 
 
1e jaarvergadering Stichting ’t Proggiehoes 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de 1e jaarvergadering van Stichting ’t Proggiehoes 

op: woensdag 9 mei om 20.00 uur in ’t Proggiehoes. 
De agenda voor deze avond: 

- Welkom door de voorzitter 
- Het afgelopen jaar 

- Financiën 

- Vrijwilligers 
- Afscheid 

- Bedankt 
Graag zien we u dan! 

Bestuur Stichting ’t Proggiehoes Beckum 
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

In deze BBB komt Lotte Boenders aan het woord. Lees hieronder de 

vijfde aflevering van Pitamientjes. Lotte staat op de foto op haar 
favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier. 
 

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:  Lotte Boenders – 10 jaar (23 
december word ik 11)– groep 7. 
Hoe ga jij meestal naar school? Lopend, ik doe er 10 seconden over en dan zit 
ik bij juf Saskia in de groep. Ik word op vrije dagen best weleens wakker van 

de schoolbel. Zo dicht bij school woon ik dus. 
 

Wat is je favoriete vak op school en waarom?  
Naar huis gaan hahaha… Rekenen vind ik wel leuk. Daar ben ik ook wel goed 

in. Ik vind de methode leuk waarmee wij werken. Hoofdrekenen ben ik niet zo 

goed in. 
 

Doe je aan sport? 
Ja, handbal. Ik sta meestal op de stippellijn en in de linkerhoek. Want ik ben 

rechtshandig. 
 

Zou je wel een andere sport willen doen?  
Ik zou wel eens een keer atletiek willen proberen. Kerren, mijn vriendin, doet 

aan atletiek en daar is zij heel erg enthousiast over. 
 

Wat zijn je favoriete hobby’s?  
Tekenen en op de trampoline springen. In de winter kijk ik weleens tv. Nu, met 
dat mooie weer ben ik het liefst buiten. 

 
Minder snoep en meer fruit, wat 
vind jij? 
Ik vind het wel goed eigenlijk. 
Pap en mam eten nu ook heel 

gezond. Dat snapte ik eigenlijk 
niet zo goed. Mama heeft mij 

uitgelegd dat als je gezond eet 

je je ook gezonder voelt. En als 
je er nu al mee begint is het 

later gemakkelijker om vol te 
houden. Bij opa en oma krijgen 

we nog wel snoepjes hoor. En 
thuis ook hoor. 
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Hebben jullie huisdieren?  

Ja, wij hebben vissen en een hond. De hond heet BINK. 
En is het ook een Bink?  
Nou hij is klein. Wel heeel erg sterk. Grote honden pas maar op. De vissen 

heten Blacky en ????. Wij hebben allemaal een eigen vis.  
 

Jullie zijn met z’n vieren in huis? 
Joep, papa en mama en ik.  

 

Hebben jullie het gezellig met elkaar? 
Ja vaak wel. Soms hebben Joep en ik wel ruzie hoor. Gelukkig duurt dat niet 

lang. 
 

Als jullie met z’n 4en uit eten gaan, waar ga je dan het liefst naartoe? Wat is 
jullie favoriete restaurant?  

Dan gaan we naar het restaurant naar mijn tante en oom. Dat heet Buffalo Bill. 

Daar kun je lekker eten. 
 

Wat eet je daar dan het liefst? 
Spare Ribs. 

Wat wil je later worden? 
Actrice. 
 

In welke film of serie? 
Het liefst in iets waarin ze “op school na spelen”, Brugklas ofzo. Ik zit ook op 

toneel bij Barst in Hengelo. Ik zit er net op. En ik vind het hartstikke leuk. 
Dank je wel Lotte, voor dit leuke gesprek. 

 
 

...Opdat we niet vergeten... 
 

Samen even stilstaan, samen even herdenken… Hierbij nodigen wij u 
uit om donderdagavond 26 april 2018 de jaarlijkse herdenking 
van de slachtoffers van oorlogen en geweld bij te wonen, die 
gehouden wordt bij het herdenkingsmonument van de Indiëgangers 
op de begraafplaats in Beckum.  
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de kinderen van groep 8 
van basisschool “de Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij de school. U 
kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het monument op de 
begraafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode roos (zonder verpakking) meebrengen en 
deze plaatsen bij het monument. Na afloop drinken we bij de school een kop koffie. Ook 
hier bent u van harte uitgenodigd. Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten. 

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking 
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Speelplein De Bleek grondig opgeknapt! 
 

Wat is er zaterdag 14 april 
knetterhard gewerkt bij De 

Bleek om het speelplein 

een fantastische ‘make-
over’ te geven. Het 

resultaat is geweldig! En 
we zijn nog niet klaar, het 

wordt nog mooier. Ideeën 
te over, dus wij kunnen 

nog even verder met 

herinrichten. Iedereen die 
heeft meegeholpen 

ENORM bedankt voor jullie 
kostbare tijd, energie en 

inzet. De kinderen en 

volwassenen genieten al 
enorm van het vernieuwde plein. Laten wij dit zo houden! Iedereen 

verantwoordelijk en respectvol voor het mooiste schoolplein van Hengelo e.o. 
Komt u vooral een keer kijken en beleven. Via Facebook heeft u al een 

prachtige fotoreportage gezien. En de sportteams van TVO kunnen natuurlijk 
ook bootcampen op deze plek.  

Namens de kinderen en het team van De Bleek, Petra Kok 

 
 
NA 40 JAAR WEER DIE UITDAGING… 

Wie waagt zich aan de nieuwe Lus van Beckum?? 
 

Ja daar komt ie weer! De geschiedenis herhaalt zich; er zijn serieuze 

plannen om de eens zo befaamde Lus van Beckum weer te 
organiseren.  

Een recreatieve hardloopwedstrijd over meerdere ronden door de (oude) kern 
van Beckum, te weten Beckumerschoolweg-Past.Ossestraat-Beckumer-

schoolweg. Als variant daarop kunnen ook de Mr. van Maanenstraat en 

Borgelinkstraat in het parcours opgenomen worden. We zullen zien waar de 
initiatiefnemers voor kiezen.  

De Lus van Beckum dus, een variant op de eerdere Kajottersloop uit de 
zestiger jaren waar ook enkele keren tussendoor een oudejaarscross werd 

gehouden door het Altena’s bos of route langs Bentelerweg-Rotersweg-
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Beckumer-schoolweg. Ook is al een keer de Lus gelopen op een parcours 

waarin via de tunnel de straten in de wildbaan waren opgenomen. 

Dat waren nog eens tijden! 
In het jubileumjaar van de Zomerfeesten werd in 1978 een speciale Lus van 

Beckum georganiseerd. Over meerdere ronden, met Gerard Tebroke 
(toenmalig nationaal recordhouder over 10 kilometer) als gastloper, een ronde 

met klassieke Oldtimers vooraf, een handicaploop (onder andere op klompen!), 
jeugdklassen, seniorenklassen en bij start- en finish Proggiehoes disco Paradiso 

met Gerard Temmink op een platte wagen! Vele honderden toeschouwers 

moedigden de lopers aan; ja, dat waren nog eens tijden… Ik had zelf al 
plannen in de gedachten om weer eens een keer zo’n recreatieve 

hardloopwedstrijd op touw te zetten. Vooral ook als een soort reünie van die 
oude(re) ‘knakkers’, die in de 80er en 90er jaren vaak acte de préséance gaven 

bij die zogenaamde trimwedstrijden. En waarachtig, ineens worden - 

onafhankelijk van dit losse idee - plannen gelanceerd voor een nieuw te lopen 
Lus van Beckum. Pascal Ottink en Huub Vossebeld zijn de initiatiefnemers. 

 
Na 40 jaar weer, in het najaar op zaterdag 15 september, mooier kan het niet. 
Ik zie het als een prachtig initiatief; bv. een kidsloop, schoolkinderloop, 

junioren en senioren over verschillende afstanden. Afijn, dat zullen de 
initiatief-nemers binnenkort wel haarfijn uitleggen in BBB! 
En maar hopen, dat ook een veteranenklasse (65- en 70-plussers) onderdeel 

van het festijn wordt. Want de butte worden strammer, loopkwaaltjes zijn er 
her en der en een omschrijving van W&B (Wossel en Beun) is vaak van 

toepassing. Maar die veteranen laten zich niet kennen, toch? 
Jan Ottink 
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Kampioenen! De trotse handbalkampioenen van het E1 team (Foto facebook) 

Nationale Zonnebloemloterij 2018 
Zoals elk jaar gaan er vanaf medio april weer 
vrijwilligers op pad om de zonnebloem loten te 

verkopen. (Kosten per lot € 2,00.) De loterij is elk 

jaar weer een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze kas. Met de opbrengst organiseren we 

activiteiten voor onze gasten in Beckum. De 
trekking is  

8 oktober en deze zal in BBB geplaatst worden. 

De Zonnebloem Beckum 

 
Zonnebloem Regio Zonnehof – Boottocht  
Op donderdag 24 mei 2018 gaat de boot weer een dag varen met de gasten 

van Regio Zonnehof. Vertrek in de haven van Goor om 9.30 uur en aankomst 
ongeveer om 16.30 uur. Naast een mooie vaartocht zal er voor hapjes, 

drankjes, koffie/thee en een warme maaltijd worden gezorgd. De vrijwilligers 
van De Zonnebloem verzorgen graag voor u dit dagje uit. Geef u snel op bij Els 

Harink (074-3676571) of bij één van de vrijwilligers van De Zonnebloem. 

 

Zonnedag 
De Zonnebloem afdeling Beckum heeft voor haar gasten weer een leuke dag in petto en 
wel de jaarlijkse Zonnedag. Deze wordt gehouden op zaterdag 30 juni. We 
vertrekken om 10.00 uur bij ’t Proggiehoes in Beckum en zullen ongeveer 
14.30 uur eindigen. Graag zo snel mogelijk opgeven en zeker vóór 12 mei i.v.m. 
organiseren bij Ria Assink tel 074 3676468 of Ria Asbroek tel. 074 3676573. 
We hopen er samen weer een gezellige dag van te maken en u met velen te mogen 
begroeten.  

 
Luk akkefietjes 
Hüül’n met de pette op, mear is t’r nig van. Doar op de Oostvaardersplassen 

wol’n de geleard’n de weelde natuur noaboots’n. Drief’t doar ’n pa honderd 
dier’n in’t grös en’t water. Hert’n, beeste - veural grazers-, peare, maakt nig 

oet, van aln’s deur meka. En ie kriegt ’n stuk umheinde natuur woar de 
leefhebber onmeunig van kan geniet’n…Mer dan krie’j d’r tevölle van; te kleene 

rümte en nig genog te vrett’n, dus de zwakker’n oonder de beeste legt ’t 

leudje. Zo natuurlijk as wat. Nee, zegt de miliejeu-activisten, dat is zielig.. Dan 
mo’j ok nig ofscheet’n mer bievoar’n. Vrachtwaang’s vol heuj en aander 

krachvoar wot in’t reservaat smet’n. ‘t Keump er kot en good op near, dat 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 4, 2018 

pagina 15 

mennigeen nig wieder kik as’n neuse laank is. Kiek, en tón kwam Wilm van de 

Gaspiepe in’t gewear. Hee kon’t nig langer anzeen en is met zien brommet nor 
dat reservaat henne ree’n. Smon’s vroog met ne koovoot, mesgreepe en 

braander onder’n dreager en broodbüül in’ bin’tuk. Noa roem aanderhalf uur 

veur’n en ne dikke hagelbüje oawer de hoete kwaamp hee an bie de beeste in 
dat umheinde gebied. Hee baant zich ne weg deur de mieliejeu-activisten en 

schreeuwt teeng dat petoffelvolk;’vot wees’n, aans stek ik oe an de 
mesgreepe’. Wilm pakt ‘n koovoot en braander en begint ne gat te sliep’n en 

beung’ met den koovoot in’t hekwark. Kotumme, hee wil rümte maak’n veur 

dee beeste zodat dee nig wieder opgepropt vaste zit, mer de noastlingde 
natuur könt begraas’n. Mer veurdat dee beeste de nieje natuur in könt 

gallopear’n, keump d’r zonne bromsnor met ne gummiknuppel an, den deur 
dee activisten was optelefoneard. Wear kotumme, Wilm van de Gaspiepe wön 

in’ kraang grepp’n en mos ne dag ’t hok in; op water en dreuge stoete… Kiek 
en dan kö’j doar wa ne wolf in dat reservaat loat’n loop’n, mer den is alleene 

ma gek op schööpe, dat helpt ok nig.. en doarbie, mie duchte dat zonne wolf 

in schoapskleare (woardspelling!) ’t leudje zal mott’n leng’ teeng die dears. 
HekselmesienHarry 

 

Vrijdag 27 april – Koningsdag!! 
Wat is er nu fijner dan dit lange weekend te 

starten met een ongedwongen, ouderwets 
gezellige, Koningsdagviering in Beckum!  

Daarom nodigen we alle mensen betrokken bij Beckum  
en omstreken uit! We beginnen, net als voorgaande 

jaren, onder muzikale begeleiding van Beentels Kabaal 

met een ballonnenwedstrijd. Alle kinderen kunnen vooraf in het schoolgebouw 
een ballon ophalen. Voor de fietsliefhebbers is er zowel een uitdagende 

mountainbiketocht als een pittoreske normale fietstocht. Voor de kinderen tot 
groep 8 hebben we dit jaar veel verschillende activiteiten georganiseerd. 

Daarnaast is het mogelijk tot laat in de middag aan te schuiven en gezellig te 

genieten van een hapje, drankje, muziek en overig vertier.  
Locatie: rond het schoolplein en in en om ‘t Geertman. Bij mooi weer 
buiten, bij minder mooi weer overdekt.  
 

10.30-11.15 uur Oplaten van ballonnen o.b.v. Dweilorkest 
10.30-13.30 uur Fiets-, Mountainbikeroutes voor iedereen 

11.15-13.15 uur Zeskamp en verschillende spelletjes voor groep 3-8, 

festiviteiten in de gymzaal voor groep 0-2 
13.15-13.30 uur Uitreiking medailles door Burgermeester of wethouder 

van Hengelo  Heel graag tot ziens.  
Eddi, Leon, Joop, Nicole, Ursela en Sandra 

Commissie Koningsdag Ujjain Beckum in samenwerking met TVO 
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Berichtje van de Stichting Kinderfeesten 
 

De Pinksterfeesten staan al bijna weer voor de deur dus is het weer tijd voor 
de jaarlijkse collecte voor de kinderfeesten. Een dezer weken komt er weer 

iemand bij u aan de deur. Door uw gift kunnen wij weer een leuke 

kindermiddag organiseren tijdens de Pinksterfeesten. Dit jaar hebben we als 
thema ‘Circus’ en er is voor iedereen wat te doen! De overige giften komen 

tevens ten goede aan de jeugd van Beckum. Daarbij kunt u denken aan de 
Sinterklaasintocht, activiteiten Werkgroep Jeugd en we zijn van plan bijdrage 

te doen aan herinrichting van het speel/schoolplein. Wij danken u al alvast 
voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, Stichting Kinderfeesten Beckum 

 
 
Handbalweekend (13 t/m 15 april) 
Het was weer een tof weekend! De vrijdagavond trapten wij af met het thema 

MAMMA MIA. Na een paar geweldige acts, de pub quiz, stresspong en heel 

veel drankjes kon het weekend niet beter starten. Na een paar uur slaap 
oefenden we onze lenigheid tijdens een cursus paaldansen. Zaterdagavond 

werden wij afgezet bij de 'hoge brug en de grote kerk' in Breda, waarna wij 
een geweldig feestje hebben gehad bij de Feestfabriek! Het weekend werd 

afgesloten met een fanatiek potje lasergamen en een lekker buffetje bij Café 

Halfweg. Wat was het gezellig! Tot volgend jaar.  
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Winnaars van het TVO kaartoernooi  
Einduitslagen kaartcompetities bij TVO in ’t Geertman 
Kruisjassen 
1. H. Exterkate  36516  15. F. Jannink  34500 
2. R. Menkehorst  36272  16. F. Eising  34449 
3. H. Rupert  35973  17. J. Bauhuis  34353 
4. L. Rupert  35787  18. G. Asbreuk  34290 
5. M. Waanders  35723  19. A. ten Barge  34277 
6. M. Wielens  35599  20. D. ten Voorde  34148 
7. H. Nijhuis  35291  21. J. Exterkate  34035 
8. B. Scholten  35269  22. H. Wijlens  33879 
9. J. Asbroek  35095  23. O. v.d. Sloep  33803 
10. F. Bauhuis  35051  24. T. Wijlens  33773 
11. A. Rupert  35005  25. W. Noodink  33714 
12. C. Koppelman  34880  26. A. Derkink  33641 
13. B. Bauhuis  34.734  27. L. ten Barge  33247 
14. H. Jannink  34569 
Hartenjagen 
1. T. Mentink  1409  11. H. te Woerd  1591 
2. G. Wielens  1422  12. C. Bouwhuis  1604 
3. E. Keppels  1498  13. P. Asbreuk  1673 
4. M. Ordelmans  1509  14. W. Pot  1678 
5. M. Dijkhuis  1529  15. R. Engelbertink  1682 
6. T. Westendorp  1548  16. T. ter Avest  1696 
7. J. Blauw  1554  17. A. te Woerd  1736 
8. A. ten Have  1560  18. G. Wientjes  1805 
9. A. Aalderink  1576  19. P. Verberne  1941 
10. C. Asbroek  1579  20. G. Waanders  2003 

 
De prijswinnaars van de kaartcompetities; vlnr. Trudy, Henk, Harrie, Gerrie, Rie, Ellen 

Dat ziet er merakels lekker uit 
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Op het moment dat we dit stukje schrijven, zijn we 
nog bezig met de voorbereidingen van de 

AVONDFIETSTOCHT.  
Nu we allemaal de BBB weer in de bus hebben 

ontvangen, is de avondfietstocht (24 april) alweer 
verleden tijd (althans dat nemen we aan ).  

De BOERENLUNCH en een kijkje achter de schermen bij 
het biologische boerenbedrijf van de familie Breukers (12 

mei om 12.30 uur) staat nu als eerst op de agenda. Je 
kunt je nog opgeven. In verband met de voorbereiding 

horen we dat graag uiterlijk 30 april. De kosten bedragen € 5,- p.p.  
Iedereen die zich heeft opgegeven voor de BUSTOCHT van 19 juni heeft 

inmiddels een bevestiging ontvangen. Er zijn nog een paar plekken 

beschikbaar, dus wil je nog mee, laat het ons per omgaande weten. Ga je niet 
mee met de bus maar wil je wel aanschuiven voor een afsluitend etentje, ook 

dat kan! Meld je dan aan: stuur een mail: vrouwactiefbeckum@hotmail.com of 
bel met Mathilde, 06-15369519. De eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 

12,50 p.p. 

Ondertussen zijn we alweer druk bezig met een NIEUW SEIZOEN, een nieuw 
programma en dus ook een nieuw boekje. Binnenkort zullen we onze 

adverteerders weer benaderen met de vraag of ze ons wederom willen 
ondersteunen met een advertentie van € 15,- of € 25,-. Nog geen 

ADVERTEERDER maar je draagt ons wel een warm hart toe…, wij komen 
graag in contact! 

 

Als je onze artikeltjes in BBB leest, denk je misschien wel: ‘Wat een gezellige 
vereniging en wat een leuk programma organiseren deze dames, daar wil ik 

ook wel aan meedoen’. Nou, dat kan dus heel eenvoudig, want NIEUWE 
LEDEN ZIJN ALTIJD VAN HARTE WELKOM! Neem contact met ons op: mail 

naar: vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel met een bestuurslid 

(www.vrouwactiefbeckum.nl).  
De kosten vallen mee, onze jaarcontributie bedraagt € 35,-. We organiseren 8 

á 9 bijeenkomsten per jaar. Koffie en een drankje hoort er altijd bij en 
afhankelijk van het programma vragen we soms een eigen bijdrage. We kijken 

er naar uit om jou te ontmoeten, graag tot snel.  

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 
 
 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
http://www.vrouwactiefbeckum.nl/
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Klant is koning… maar niet bij Media Markt! 
MEDIA MARKT, met een vliegende start veroverden ze de Nederlandse markt 

een aantal jaren geleden. Lekker bluffen, onorthodoxe stijl, holle kreten, 
metershoge advertenties. Vooral massa en aftroeven, dat werk. Ze lieten 

mensen in de spiegel kijken met goedkope (prijs)vergelijkingen en het ging 
erin als zoete koek; Ik ben toch niet gek!! 
 
Daarmee werd bijvoorbeeld een degelijke, betrouwbaar bedrijf als de Grote 
Eén, dat al jarenlang de dienst uitmaakte, uit de markt gewerkt. Die landelijk 

bekende winkelketen met dat vertrouwde boegbeeld voor alle soorten 

huishoudelijke en elektronica artikelen. Waar je terug kon komen met klachten, 
waar nog service werd verleend, waar de klant geen nummer was. Daar was 

tenminste - relatief gezien - niet zo’n ‘massaconsumptie opdring sfeer’ als bij 
Media Markt, waar je je begerig blind staart op weer zo’n serie agressief 

afgeprijsde koopjes. Een spreekwoordelijk voorbeeld van de desinteresse én 

onkunde van Media Markt medewerkers richting klant is het volgende relaas. 

 
Enkele maanden geleden wilde een klant – na eerst een prijsvergelijking 

gemaakt te hebben met andere digitale/elektronische zaken – bij Media Markt 
een Gigaset telefooncombinatie kopen met extra faciliteit van drie handsets. 

Verdere details bespaar ik u, want die zijn niet relevant in dit verhaal. De klant 
toog aanvankelijk verheugd huiswaarts, want hij had de complete set toch 

maar bij de goedkoopste aanbieder gekocht. Maar toen werden de addertjes 

onder het gras al zichtbaar… De gebruiksaanwijzing gaf vage, onvolledige 
informatie over de installatie. Met name bij het laden (en later ontladen) van 

de batterijen was de logica zoek. Plat gezegd, hij kreeg het geavanceerde 
apparaat niet aan de praat.  

Twee dagen later ging de klant met de gekochte telefoon plus 

gebruiksaanwijzing terug naar de Media Markt afdeling, waar de koop gesloten 
was. Maar die dag bleek dat hij een soort Paard van Troje gekocht had… De 

verkoper meldde simpel, dat ze er op die afdeling geen verstand van hadden. 
Maar de computerafdeling op dezelfde etage zou hem wel voort kunnen 

helpen. Daar werd de kwestie weer voorgelegd, waarop de betreffende 
medewerker hem eerst onnozel aankeek en toen maar verwees naar de 

servicebalie op de begane grond. De klant verzamelde alle overgebleven moed, 

vervoegde zich bij de servicebalie downstairs, trok een nummertje en wachtte 
af. Tien hij aan de beurt kwam, stond een medewerkster hem eerst vriendelijk 

te woord. Na een korte uitleg aan haar van het probleem moest ze beschaamd 
mededelen, geen oplossing te weten. Doch ze ging even andere medewerkers 

achter de wand raadplegen, maar ook die moesten het antwoord schuldig 

blijven.  
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De klap op de vuurpijl was; dat de klant geadviseerd werd om maar eens op 

Internet te gaan kijken, daar zou waarschijnlijk wel iets over een oplossing van 
zijn probleem te vinden zijn… Het is allemaal met hulp en advies van 

bereidwillige buren goed gekomen. Maar als je de naam Media Markt hoort 

moet tegenwoordig op je hoede zijn. ‘Ik ben toch niet gek?’ Nee, zeker niet, 
maar voor je het weet heb je bij al die onnozelheid, lees desinteresse aldaar 

een kat in de zak gekocht 

                                                                                                                               Knitto  
 

The night before crazy Willy’s day 
Willy een avond wat leuks doen? Kom dan naar "The night before crazy Willy's day"! Dit 
wordt de avond dat je op koningsdag zelf met moeite je oranjetompoes naar binnen 
weet te stouwen. En de avond die ervoor zorgt dat alle koningsdagspellen net wat 
minder soepel gaan door de opkomende spierpijn. Dit komt natuurlijk allemaal door de 
dansjes die je gewaagd hebt en de borrels die naar binnen zijn gevlogen. Voor dit alles 
hoef je gelukkig geen wereldreis door Twente te maken, want dit kan gewoon bie oons 
in 't Proggiehoes! Deze avond staat in het teken van jou! Jij mag beslissen welke 
muziek er die avond gedraaid wordt door onze wereldberoemde lokale DJ's! Dus tot 26 
april vanaf 20.30 uur in ’t Proggiehoes. 

The Crazy Willy’s 
 

Steenslagrally op 27 mei 
Na een succesvolle eerste editie in 2017 gaat de rally ook in 2018 weer van start. Dit 
jaar wordt de opzet groter dan vorig jaar. De tweede editie van de Steenslag rally vindt 
plaats op zondag 27 mei. Dit is een toertocht van ongeveer 220 kilometer over 
voornamelijk landweggetjes. De rijder en navigator moeten aan de hand van een 
(eenvoudig) routeboek via het bol-pijl-systeem de route afleggen. Waar de route de 
deelnemers brengt, houden we nog geheim. De start en finish zijn bij ’t Proggiehoes. 
Wanneer alles volgens planning verloopt, is de eerste deelnemer tegen 16:30 uur terug 
in Beckum. Dit jaar zijn de startplekken echter beperkt, wees er dus snel bij en schrijf je 
in. Dit kan via de Facebookpagina van de Steenslag rally of mail naar: 
steenslagrally@gmail.com.  
 

 

mailto:steenslagrally@gmail.com
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PAASVUREN ALOM RONDOM BECKUM OP 1E PAASDAG 
 

In Woolde Hengelo, in Oele bij Harry Markslag, Bentelo bij de 
paasparty en ook in Hoonhook Beckum. Om maar enkele willekeurige 

punten te noemen.  

Sommigen brandden met relatief droog hout goed als een fakkel, andere 
‘boakens’ moesten met olie en/of benzine gevoed worden en konden vanwege 

de nattigheid met veel moeite gedeeltelijk of geheel doorbranden. Hier en daar 
was er ook een modderballet, maar het was overal vooral gezellig. Deze 

traditie is niet weg te branden… Ook niet door de stank vanwege de rook, 
fijnstofontwikkeling en klachten – hier en daar – daarover gedurende een dag 

per jaar. Bovendien; door de grote toevoer aan resthout vanwege de storm 

twee maanden geleden, konden mooie grote paasvuren opgericht worden. Dat 
meteen na de paasvuren weer die beroepsdrammers in de pen klommen 

namens ene stichting houtrookvrij zullen de meeste mensen schouderophalend 
afdoen met: Paasvuur? Prachtige traditie dus, vooral zo houden! 

BBB REDACTIE 
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WIST U DATJES…. 
TVO2 kon tegen Sp. Overdinkel lang gelijke tred houden, maar kwam iets 

tekort voor de remise, restte een1-2 nederlaag. TVO1 daarentegen zette de 
opmars voort (6x ongeslagen; 4x winst/2 remises) tegen UDI met 

overtuigende winst. Rinze en Aaron scoorden 2x na rust en Jorn v. L. tekende 

in de slotminuut voor de 5-2 winst. TVO jo11-1 stuurde Quick20 met een 9-0 
nederlaag terug naar Oldenzaal met enkele fraaie treffers na goede 

combinaties en ook TVO JO11-2 boekte een monsterscore bij Vogido met 0-7. 
Daarnaast leek TVO JO09 tegen ATC te verliezen bij een 1-3 achterstand. Maar 

de TVO jongens toonden karakter en kwamen via 3-3 tot een prima 7-4 
overwinning. De TVO/Hoeve V. JO13 ploeg moest passen bij W. School met 5-

3 verlies, maar de JO15 ploeg overklaste Rood Zwart met 7-0 en JO17 moest 

passen bij Wilh.school; 2-0. Doch het JO19 team van TVO stuurde Twenthe G 
met 2-1 verlies huiswaarts. 
 
TVO4 blijft op kampioenskoers; bij WVV werd zakelijk met 0-2 gewonnen, 
terwijl de 45plussers les kregen van de Losser veteranen; 5-11. TVO3 ging al 

mopperend met 0-6 ten onder tegen het slagvaardige Quick20 en het 2e moest 
passen tegen het altijd lastige Bon.boys3 met 2-0. TVO1 ontving Rood Zwart, 

kwam al na 2 minuten op 1-0 dankzij een ouderwetse vrije schop; ‘pegel in de 

kruizing’ van Jorn v. L. TVO verzuimde de voorsprong uit te bouwen en vlak 
voor rust scoorden de gasten 1-1. De 2e helft konden de Beckumer 

voorwaartsen geen vuist meer maken en had Rood Zwart meer spelvoordeel. 
Het bleef 1-1 en daarmee kon TVO het meest tevreden zijn… 
De handbal daarentegen noteerde een kampioenschap, de E pupillen wonnen 

de slotpartij knap met 11-10; daarna zingend en toeterend door Beckum! En 
TVO1 handbal sloot een prima seizoen af met dikke winst op Combinatie. Toen 

de gasten even dichterbij kwamen gaf TVO weer gas en won afgetekend met 
27-19. 
 
TVO1 spéelde door-de-weeks tegen Diepenheim en dat beviel slecht. Wat heet; 
in alle linies speelde TVO onder niveau, slordig en zonder overtuiging. De 

gasten – met 7 punten mede-hekkensluiter – kwamen 0-1 voor, Jorn G. 

scoorde nog wel 1-1, maar Diepenheim kreeg de (eerste!) winst alsnog 
cadeau, 2-1 tenslotte… slechte beurt dus van TVO na 8 partijen ongeslagen te 

zijn geweest!.. 
Bij de jeugd wist JO15 na een doelpuntrijk duel met 6-7 te winnen bij Sparta 

en JO17 verweerde zich knap, maar moest aan het sterke Quick20 de 
overwinning laten met 1-3. TVO JO19 daarentegen had geen kind aan het 

zwakke Bornerbroek. Met een 0-6 zege werd het verschil geaccentueerd en 

Colin was 5x trefzeker. De 45plus formatie van TVO kreeg les in effectiviteit 
van Hengelo; 11-3 verlies. 
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TVO2, met een geïmproviseerd team, ontving Losser2 en hield zich netjes 

staande. Doelman Mark O. jawel, de gele panter hoefde slechts 1x te buigen. 
Een hond dacht in de 2e helft een invalbeurt te krijgen, maar moest ‘met rood’ 

snel het veld verlaten. Hilariteit alom en een 1-1 eindstand… 
TVO1 kon geen potten breken bij Emos dat aanvallend vooral een sterke partij 
speelde. Na een 3-1 ruststand was het snel 4-1 en 5-1 en de partij gelopen. 

Een voorjaarsdip zeggen we maar… 

 
Introductietoernooi TVO Tennis 

 
De winnaars zijn: nr. 1 Luuk en Michel; nr. 2 Rikie en Rens; nr.3 Eric en Bas 

 

Jeugdtoernooi TVO Tennis - Tenniskampioen 

 
De winnaars zijn: Amber, Femke, Daimen, Britt, Janne en Kim 
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Sportieve dames gezocht!! 

Hierbij een oproep aan sportieve dames in Beckum. Heb je zin om iedere week 

een uurtje te sporten maar hoeft dit voor jou niet in competitieverband? En 
dan het liefst iedere week wat anders? Dit kan bijvoorbeeld zijn paaltje voetbal, 

volleybal, basketbal, handbal of een ander spel (met of zonder bal) tot en met 

krachttraining of oefeningen op de mat. Lekker fanatiek met elkaar een uurtje 
in de week sporten waar we maar zin aan hebben. En daarna gezellig een 

bakje doen of wat anders in de kantine van 't Geertman. Zie je dit wel zitten, 
geef dit dan door aan Ine Veldhuis, email laanve@outlook.com of mobiel 06-

36548839. Bij voldoende animo gaan we bekijken of we een uurtje in 't 
Geertman hiervoor vrij kunnen maken. 

 
Oh nig dan… 

 
 
 
 

mailto:laanve@outlook.com
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TVO handbal heeft nog meer te melden… 
Op de woensdag voor Pasen zijn de jeugdleden van TVO Handbal op stap 

geweest om Beckum te voorzien van eieren. Ondanks het slechte weer hebben 
de meiden maar liefst 4680 eieren verkocht. Het is dus goed verlopen en we 

willen iedereen dan ook graag bedanken voor hun bijdrage. In het bijzonder 

familie Goselink voor het leveren van de eieren.  
 

Eindstand TVO Handbal (zaalseizoen) 
TVO DS1 (4e plaats), TVO DS2 (8e plaats), C-Jeugd (2e plaats), D-Jeugd (8e 

plaats), E-Jeugd (1e plaats - KAMPIOEN) en F-Jeugd (6e plaats). 
 

 Rabobank Clubkas Campagne 
TVO doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne, zodat we ons doel kunnen 
bereiken: extra spelmateriaal. Iedere pashouder van de Rabobank Midden Twente 
ontvangt een uitnodiging om te stemmen. Deze stemmen moeten dus allemaal naar 
TVO, zodat wij het maximale bedrag van € 2.500 krijgen. De campagne loopt van 1 t/m 
21 mei en tijdens de Pinksterfeesten in Beckum lopen er mensen rond om jouw stem te 
vragen.  
STEM OP TVO!!!                                                                                           Britt 
 

TVO uitje Jongste Jeugd 
De jongens en meisjes van groep 2 + 3 hadden woensdag 11 april een speelmiddag 
van TVO. Het was zo’n zonnige middag dat de organisatie heeft besloten om naar het 
Höfke in Bentelo te gaan. Dit was een goede keus. Het was een geslaagde middag, ze 
hebben zich binnen en buiten heerlijk vermaakt.  
De kinderen werden voorzien van ranja, patat en een ijsco. Tegen half vijf werden ze 
terug verwacht bij ‘t Geertman maar dit was iets uitgelopen, ze hadden namelijk nog 
geen zin om naar huis te gaan. Dus al met al een gezellige/geslaagde middag.  
Op naar het volgende uitje. 
                                                                                                                Christel 
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Wat is’t wat – vervolg en correctie! 

Over de haag  tussen de Haaksbergersrraat-Past.Ossestraat; er zijn nu twee 

oversteekpunten van plm. twee meter vrijgelaten richting Halfweg. En zo nu 
medio april; het schijnt te werken, de haag blijft verder intact. Da’s ook mooi… 

 

De TC Tubantia heeft gereageerd op de vermeende klacht dat Beckum (te) 
weinig aandacht krijgt in het dagelijkse nieuws. Ze stellen, dat Beckum niet 

onderbelicht wordt, zeker de laatste weken niet. Vwb. Dorpsraad en Politiek 
Forum aandacht stond in BBB: “ Van belangrijke dorpsontwikkelingen, o.a. via 
het Dorpsplan Beckum-Oele en ook het Politieke Forum met raadsleden van de 
gemeente Hengelo, werd met nog geen letter melding gemaakt. Terwijl de 
dorpsraad te kennen gaf, wél een persbericht te hebben nagestuurd!’  
 
De Tubantia redactie reageerde als volgt: “ 

Ik weet dat er vaker in Beckum wordt geklaagd. En ook dat de 

dorpsraad vaak meldt dat er persberichten zijn gestuurd, die we dan 

echt niet kunnen achterhalen. Ik denk dat het meer een gevoel in 

Beckum is dan dat we Beckum werkelijk negeren”. 

 
Voor de volledigheid; de Dorpsraad reactie nav. het wat is’t wat artikel van 

vorige maand: 
‘De  Dorpsraad heeft geen Persbericht verstuurd na Het politiek forum, noch 
over het Dorpsplan Beckum / Oele aan dagblad Tubantia. Wij hebben de 
Tubantia verslaggever wel uitgenodigd voor het Politieke Forum maar daar is 
geen gehoor aan gegeven”. 
 

Resumerend; voor alle duidelijkheid dus deze correctie; aan TC 

Tubantia is volgens de Dorpsraad géén persbericht gestuurd, maar 
wel een uitnodiging om dat Forum bij te wonen. 

 
 

Attentie; jaarvergadering van de Dorpsraad verplaatst! 
 

De jaarvergadering van Stichting Dorpsraad Beckum gaat niet door op 
Woensdag 25 april. Er wordt een nieuwe datum gepland. 
De woningbouw in Beckum heeft nu de hoogste prioriteit. 
De heer Niek Schipper van de fa Kroon is hiervoor uitgenodigd om 
nadere tekst en uitleg te geven op woensdag 30 mei aanstaande om 20 
uur.  
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Zet u de waardering voor BBB weer om  
in een vrijwillige bijdrage? 
 

Deze maand doet de BBB redactie weer een beroep op de lezers om de 
waardering voor dit blad te tonen middels de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dat 

geldt dan met name voor iedereen die BBB gratis in de bus krijgt, via de eigen 
vereniging BBB ontvangt of regelmatig in de kantine dit blad meeneemt. 

Voor uw vrijwillige gift is deze maand een machtiging ingesloten in deze BBB. 

Graag erbij vermelden; 
vrijwillige lezersbijdrage BBB 2018. We danken u alvast voor uw spontane 

bijdrage!                                                                                        
                                                                                            BBB redactie 

 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
 
APRIL 

Zondag 29 april  09.30  GEEN VIERING 
 
MEI 
Zaterdag 5 mei  18.30  GEEN VIERING 
Woensdag 9 mei 18.30   Vigili  Hemelvaart/Eucharistieviering 
     Pastor Nowara/Dames- en Herenkoor 
Zondag 13 mei  09.30   Woord- en Communieviering 
     Pastor Doornbusch/Spirit 
Zaterdag 19 mei 18.30  Vigili van Pinkstere/Eucharistieviering 
     Pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
Maandag 21 mei 09.30  Parochieviering  IN DELDEN 
Zondag 27 mei  09.30   Woord- en Communievering 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
     Mariaviering 
 
JUNI 
Za. 02 juni  18.30 uur GEEN VIERING 
Zo. 10  juni  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     pastor Ogink / dames-en herenkoor 
Za. 16 juni  18.30 uur GEEN VIERING 
Zo. 24 juni  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest / dames-en herenkoor 
Za. 30 juni  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     pastoor Oortman / dames –en herenkoor 
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Datumbank 
25 april  Zonnebloem; Ontmoetingsdag; Beckum-Bentelo en Hengevelde 

26 april  Dodenherdenking 19.00 uur begraafplaats van Beckum. 
26 april  The night before Crazy Willy Day, 20.30 uur ‘t Proggiehoes 
27 april  Koningsdag, rondom De Bleek, 10.30 uur 
28-29 april Toneel; “Broer zoekt vrouw”in 't Proggiehoes. Aanvang 20 uur 
  2 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  7 mei   Reanimatie en AED; beginnerscursus in 't Proggiehoes. 19-21 u 
  9 mei  Jaarvergadering Stichting 't Proggiehoes. Aanvang. 20.00 uur 
12 mei  Vrouw Actief; Bezoek boerderij fam. Breukers.Aanv. 12.30 uur 
13 mei  Strada 2018; Startsein om 10.30 uur bij ’t Wapen van Beckum 
14-19 mei Collecte Longfonds 

16 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 mei  Oud Papier 
18 t/m 21 mei Pinksterfeesten Beckum  
24 mei   Zonnebloem Regio Zonnehof; boottocht 
27 mei  Steenslagrally; Start (10.00) en Finisch (16.00) ‘t Proggiehoes 
29 mei   Reanimatie en AED; beginnerscursus 't Proggiehoes. 19-21 u. 
  8 juni  Vrijwilligersavond H. Blasius; 20.00 uur, ‘t Proggiehoes 
  8 t/m 10 juni TVO Jeugdkamp 2018 
13 juni  Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen 
15 juni  OVBO; bezoek aan kasteel Twickel 
16 juni  Oud papier 
19 juni  Vrouw Actief; DAGJE UIT met de bus 
20 juni  AED; Herhalingscursus voor genodigden. 
23 juni  Tennis; Jeugdtoernooi  
23 juni  Tennis; Langste dag toernooi 
23 juni  TVO Breukers Beachsoccer toernooi. Aanvang 15.00 uur. 
24 juni  Touwtrektoernooi door TTV Oele; tegenover de Schole 
21 juli  Oud papier 
31 aug t/m 2 sept. 100 jaar Volksfeesten Oele. 
12 sept.  OVBO; gastspreker. 
15 sept.  Lus van Beckum, ‘hard’ loopwedstrijd 
15 sept.  Oud papier 
30 sept.  Blasiusfestival van 12.00-19.00 uur. 
29 nov.  OVBO; Thema-avond. 

***************************************************************V

akanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018 
27 april    Koningsdag 
30 april t/m 4 mei  Meivakantie 
  7 t/m 9 mei   Extra vrije dagen 
10 t/m 11 mei    Hemelvaart 
28 t/m 31 mei   Avondvierdaagse 
10 juni    1e H. Communie  

23 juli t/m 31 aug.  Zomervakantie 

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

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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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 

 
 

In memoriam 
 

Vrijdag 20 april is uit het volle leven Johnny ter Avest plotseling overleden. 

Hij mocht de gezegende leeftijd van 89 jaar bereiken. 
Johnny was op veel fronten actief bij Beckumer ontwikkelingen door de tijd 

heen. Een vraagbaak voor veel historische feiten gedurende de laatste eeuw 
vooral. Hij ging altijd minutieus te werk bij het optekenen van alle 

gebeurtenissen gedurende de laatste 100 jaar. 

Hij was in de 60er en 70er jaren raadslid bij de gemeente Hengelo. En zag ook 
als lid van de Stichting Sportzaal Beckum een bekroning voor de vele 

inspanningen die leidden tot de realisering van die sportzaal ’t Geertman in 
1979. 

Door de jaren heen was Johnny – als mede-oprichter – actief lid van het 

Historisch Archief Beckum e.o. en zag eind 2016 dat zijn lang gekoesterde 
wens tot publicatie van een historisch boek over Beckum en de Beckumers in 

vervulling ging. Tevens was Johnny trouw lid van het dames- en herenkoor bij 
de Blasiusparochie alhier. 

We kennen Johnny ter Avest de laatste decennia als trouw bezoeker van 

(dorpsraad) vergaderingen, waarin hij voortdurend zijn bezorgdheid uitte over 
de voortgaande globalisering van de maatschappij en de kerk. Die nieuwe tijd 

met onverschilligheid en social media paste hem niet, daar kon hij moeilijk in 
meegaan. 

Illustratief voor zijn warme, sociale betrokkenheid en eenvoud is het feit, dat 
op de jaarlijkse BBQ middag van alle makers van het maandblad Beckum Beter 

Bekeken (waar echtgenote Tonny al vanaf het begin mee helpt), Johnny altijd 

genoot van die kleine geneugten. Lekker een hapje en drankje en sigaartje 
uitwisselen met de eindredacteur! 

 

Beckum verliest met het overlijden van Johnny ter Avest een markante, unieke 

persoonlijkheid, die veel voor onze gemeenschap heeft betekend. 
De familie wordt sterkte toegewenst met dit verlies. 

Gemeenschap Beckum 
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GELOOFSGEMEENSCHAP BECKUM  
 
BESTE MENSEN: 
Graag willen wij allen die in onze geloofsgemeenschap aktief zijn, uitnodigen 

voor onze tweejaarlijkse "VRIJWILLIGERSAVOND" op:VRIJDAG 8 JUNI  A.S. 
OM 20.00 UUR. 

 
Zoals voorheen gebruikelijk is uw echtgenoot, partner of viend(in) tevens 

uitgenodigd. We hopen op een grote opkomst. 

De gastvrijheid van 't Proggiehoes staat garant voor een gezellige en ontspannen 
avond. 

We willen op deze manier onze waardering voor uw aktieve bijdrage binnen onze 
geloofsgemeenschap tot uiting  brengen. 

 
Tot ziens op VRIJDAG 8 JUNI om 20.00 uur in 't Proggiehoes. 
Opgave i.v.m. de organisatie tot 1 Juni. 
beckum@heiligegeestparochie.nl  of Diny Annink 06 29 42 80 24 

         De lokatieraad H.Blasius Beckum 

 
 

DE VISTRUCK IN BECKUM 
Het loopt goed met de viskraam op de Beckumer markt donderdags. De 
vistruck van Keizer & Zn heeft een goede klandizie en kent tevreden klanten. 

‘best goed volk hier, vriendelijk en goed voor een praatje’. Keizer&Zn probeert 
ook om de markt in Beckum weer uit te breiden met oa. een groente/ 

fruitkraam. ‘Hopelijk komt die kraam binnen afzienbare tijd, er is al een 

kandidaat, maar die kampt nog met personele problemen’. We wachten af!  
 

 

Vrijwilligersavond voor alle sv TVO medewerkers 
Het was zaterdag jl. weer best gezellig in de Geertman kantine. 

Zo’n 60 vrijwilligers kregen een leuk programma voorgeschoteld met oa.  
de onvermijdelijk kwis!! 
 
 

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl
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Bernadette Morskieft krijgt een bosje bloemen uit handen van Egbert Pasman namens 

de Stichting Druk voor Beckum voor haar overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen 
 

 

MARATHON ENSCHEDE 
Het was afzien, het was heet. Maar een snelle balans leerde dat minstens een 

8 tal Beckumers aan de start stonden op verschillende afstanden. Angelique 
ten Have, Anita Wielens, Elin Nales, Chantal Tijhuis en Eric Temmink op de 10 

km. Rebecca en Geraldine Abbink op de halve marathon en Eelco Kamphuis op 

de hele marathon!!! Hoe dan ook: van allen en geweldige prestatie…. 
 
 

 

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 

 


