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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; 
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……………………………………06 
 

Alles over Beckumer activiteiten van de laatste maand vind je in 

deze juni uitgave. Het boeiende maandblad BBB; 
 

Laatste week nieuws… 
Kwam daar ineens een melding; bij de Muiterweek staat zondags een optreden 

gepland van Young a.t. Future. Blijkt de band nu Bleu Shoes te heten… Nog 
wel jong en een toekomst voor zich, maar de jongelui uit de noaberschap 

hebben nu blauwe schoenen aan, blijkbaar… 

Ook een actuele ontwikkeling bij functiebezetting bij TVO1. Verderop in 
deze BBB is een competitie balans van TVO1 geplaatst. Een aanvulling daarop; 

nu is bekend, dat Hans ten Voorde (de vader van keeper Mike!) gaat fungeren 
als 1e grensrechter bij TVO1. Daar is het bestuur en de technische staf 

uiteraard content mee… 
Kwam op de valreep nog binnen…De verlichte boerderijen- en historische 

gebouwen route door Oele, Beckum, Hoonhook en Stepelo  krijgt een 

vervolg. Vanwege het grote succes in het jubileumjaar 2016, toen plm. 950 
personen de route hebben geredenHet laatste weekend van oktober, de 26-27-

28e staat dit evenement op stapel. In de sept.BBB meer hierover!! 
Alle jeugd van sv TVO tegen de ouders voetballen; een donders gezellig 

treffen 2 weken geleden. Met veel moeders vaders, leiders en versnaperingen 

voor de jeugd. Vorig weekend het befaamde  
Beachsoccertoernooi, weer een goed georganiseerd evenement met 17 

heren- en 7 damesteams. De nozems wonnen bij de heren, het was nog lang 
gezellig bij die 3e helft… Het sportseizoen van sv TVO zit er nu op1  

4O jaar touwtrekken in Oele werd zondag jl gevierd met een toernooi. Met 

(letterlijk) als voortrekkers namen als Morskieft Mulder, Hengelman, Ter Bekke 
etc. Waar een buurtschap nog steeds groot in is! 

 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 19 SEPTEMBER.  
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WAT U LEEST IN DEZE JUNI BBB 

 
Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Woningbouw Beckum, er gloort licht 
TVO1 stabiele 4e klasser 
Opbrengst REUMA collecte 
TVO JO19 moet passen in titelstrijd 
Zijlijn column 
BBQ voor BBB medewerkers 
Pitamientjes, de jeugd aan het woord 
Volley trainer en coach gezocht 
OVBO-er voor het voetlicht, Danny ter Avest 
Winnaars TVO jeugdkamp 
Muiterweek programma+fietstocht 
Luk akkefietjes 
De mens achter, Alfons Harink 
Lus van Beckum, toelichting 
Nieuwe TVO spelers? 7>7 competitie 
Rolstoel in bruikleen 
C-team TVO handbal kampioen 
Brainrun, jeugdraad en sv TVO 
Erve Geurts, open huis 
Vrouw Actief Beckum in Amsterdam 
Blasius festival met zang, kunst en cultuur 
TVO jeugd 
Kika volley en fietstocht voor goede doel 
TGB, alternatieven voor de toekomst 
Programma 40 jaar Volksfeesten Oele 
Verlichte boerderijen/gebouwen tocht op herhaling 
Misvieringen juli-augustus-september 
Datumbank  
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Inloopavond nieuwbouw Beckum druk bezocht 
 

Op woensdagavond 30 mei is er een inloopavond georganiseerd door de 
Dorpsraad Beckum en KROON Kennisteam. Doel van de avond was om alle 
inwoners en met name de ingeschreven belangstellenden te informeren over 

de stand van zaken.  

De oproep om te komen werd massaal beantwoord ondanks de hoge 
temperaturen. In een vol en warm Proggiehoes gaf Niek Schipper van KROON 

Kennisteam toelichting over het proces en de stand van zaken. Naast het 
ontwikkeltraject is inzicht gegeven in de belangrijkste conclusies van het 

woonwensenonderzoek tot op heden. 
 

Op het moment van presenteren waren er 67 belangstellenden die zich hebben 

ingeschreven voor woningbouw. Opvallend positief is de kwaliteit van de 
inschrijvers. Ondanks de vele vragen zijn deze grotendeels door iedereen 

volledig ingevuld, waardoor een goed beeld ontstaat. 
 

Veel van de inschrijvers zijn afkomstig uit Beckum zelf, waarvan 90% op zoek 

is naar een koopwoning. Iets minder dan de helft van de zoekers is op zoek 
naar een koopwoning onder de € 200.000. Neem daar bij dat circa 65% jonger 

is dan 30 jaar. De groep boven de 30 jaar is met name op zoek naar of een 
ruime eengezinswoning in de vorm van een tweekapper, vrijstaande woning of 

een kavel, maar ook een opvallende trend is de vraag naar 

levensloopbestendige woningen. 
Uit het onderzoek blijkt dat er een verhouding ontstaat in drie doelgroepen; 

starters, gezinnen en doorstromers. Doordat er een goed beeld ontstaat van de 
behoefte in Beckum kan daar in de planvorming rekening mee worden 

gehouden. Dit is van belang om zoveel als mogelijk te kunnen voldoen aan de 
vraag, waardoor er een optimale doorstroming van woningbouw op gang komt 

in Beckum. 

 
Na de zomer zal KROON in samenwerking met de Gemeente Hengelo verdere 

uitingen doen over de locatie ten aanzien van de nieuwbouwplannen. Op dit 
moment worden gesprekken gevoerd met diverse grond- en gebouweigenaren. 

Als alles verloopt conform de gepresenteerde planning zullen medio 2019 de 

eerste woningen in verkoop gaan. 
Het woonwensenonderzoek blijft actief en KROON hoopt dat nog meer mensen 

die binnen nu en vijf jaar of wellicht zelfs later een verhuisbehoefte hebben 
hun wensen kenbaar maken. Hoe beter de behoefte in kaart is gebracht, des te 

beter kunnen de nieuwbouwplannen aansluiten op de vraag van de 

Beckumers. Schrijf je daarom in op www.nieuwbouwinbeckum.nl. 

                                                                                          Niek Schipper 

http://www.nieuwbouwinbeckum.nl/
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Niek Schipper, directeur KROON Kennisteam geeft heldere uitleg (foto’s: Paul ter Bekke) 

 

 
Veel (jonge) belangstellenden voor bouwen in Beckum; er gloort nu hoop! 
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Stabiele vierde klasse blijven is het uitgangspunt 
 

De TVO voetbalhoofdmacht kende een prima seizoen, hoog in de middenmoot 
van de 4e klasse. Wat zeg ik, vier weken voor competitie einde zelfs een 4e 

plaats en een eervolle 6e plaats in de eindrangschikking. Dat is de laatste 10-
20 jaar niet gebeurd! Jeugdige spelers hebben een steeds groter aandeel in de 

successen. Want naast (eerder al) Rinze en later Colin kloppen de laatste 
maanden ook de Jelle’s en Daan nadrukkelijk op de deur en kregen zelfs Gijs 

en Bas speelminuten.  

Bij TVO past geen borstklopperij, maar de goede resultaten zijn een combinatie 
van een ingespeeld team, goede communicatie en afspraken tussen spelers en 

technische staf. Trainer Danny Ottink en zijn compaan Tonny Sigger spelen 
hierbij een belangrijke rol. Daarbij hoort ook het medisch aspect met het 

wekelijkse verzorgingsuur (voor TVO omnisporters) van Reinoud en de 

belangeloze ondersteuning en adviezen van Mario Ezendam bij revaliderende 
en geblesseerde spelers op de wedstrijddagen zelf. Achter de schermen is bij 

wijze van spreken ook veel in goed overleg -met trainers/leiding van het 2e en 
de JO19 junioren - opgelost. Bij deze terugblik mag wel in ogenschouw worden 

genomen dat deze positieve beschouwing kreeg even een knauw door de 

verloren partijen tegen Diepenheim en EMOS. Waarvan vooral de nederlaag 
tegen Diepenheim een deceptie was. 
Zoals eerder gememoreerd; na een reeks van acht ongeslagen competitie-
wedstrijden hakte die ‘voorjaarsdip’ er even in. Maar TVO 1 rechtte de rug 

raakte niet in paniek, won de partijen tegen Aramea, Enter en Markelo en 
remiseerde bij GFC. Waarna tegen kampioen WVV wel een pas op de plaats 

moest worden gemaakt, maar dat was geen schande. (Wat de 2e nederlaag bij 

Diepenheim dus wel weer was!...) 
Voor de nabije toekomst ziet het er overigens wel positief uit. Zowel voor wat 

betreft de goede kwaliteit van de selectie als de breedte van het talentvolle 
jonge spelersaanbod. Jorn van Laar is drie maanden geleden na een lang 

revalidatieproces weer bij de selectie aangesloten. Roy Leferink is ook op de 

goede weg van herstel na een kruisbandoperatie. Dus aanvallend zal de ploeg 
een extra kwaliteitsimpuls krijgen. De basisspelers blijven - naar het zich laat 

aanzien - deel uitmaken van de ploeg naast de aanstormende jeugdspelers. 
TVO zal met dit materiaal best eens een stabiele 4e klasser kunnen blijven. Een 

mooi vooruitzicht! 
Maar alle posten nog niet bezet…. 
Bij deze positieve analyse mag wel in ogenschouw worden genomen dat het 

niet zou misstaan dat er zondags een vaste verzorger bij de wedstrijden komt. 
Bij een club met een beetje ambitie als 4e klasser is dat geen overbodige luxe. 

Daar zijn alle betrokkenen rond het elftal het wel over eens, inclusief het 
bestuur. Naar een oplossing wordt gezocht. Zoals ook de invulling van een 

vaste grensrechter voor komend seizoen momenteel - medio juni - nog niet 
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definitief is. Maar de post van leider TVO1 en coördinator 1e selectie  is 

inmiddels wel ingevuld. Louis Ezendam, met eerder jarenlange ervaring op dit 
gebied, pakt die handschoen op en dat mag zeker een versterking van de 

technische staf genoemd worden! Op naar volgend seizoen… 
Jan Ottink 

Nog even enkele cijfers 
TVO1 eindigde op de 6e plaats met een score 39 punten uit 26 partijen, doelsaldo 42 – 
41. 
Doelpuntenmakers afgelopen seizoen: 
Aaron van Laar 13 Jorn Groothuis 7 Jorn van Laar 6 
Stef Dijkstra 5 Rinze Mulder 4 Maik Ottink 2 
Nick Ottink 1 Colin Verberne 1 Jelle Mulder 1 

Thijn Veldhuis 1 

 
De TVO1 hoofdmacht van dit geslaagde seizoen. Midden voor Milan Ezendam ‘coming’ 
doelman die vooreerst lang is uitgeschakeld door blessure. Grensrechter Nico Veldhuis 
ontbreekt op de foto. Linksonder trouw bezoeker op de thuistribune; oma Van Laar.  
 

 

Collecte Reumafonds 2018 
HARTELIJK BEDANKT aan alle gulle gevers in 
Beckum/Oele/Stepelo. BEDANKT aan alle collectanten 
die dit jaar weer de straat op zijn gegaan. In onze 
wijk is € 1.186,73 opgehaald. En in heel Hengelo in 
totaal € 11.712,32. Een fantastische opbrengst dankzij 
jullie inzet! 
Wie wil volgend jaar in de week van 18 tot en met 23 
maart een paar uurtjes vrijwilligerswerk doen en een 

paar straten voor zijn of haar rekening nemen??? 

Graag aanmelden bij Els Harink 074 3676574. 
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DE TVO A JUNIOREN MOETEN PASSEN IN TITELSTRIJD 
 

TVO JO19 was dan dichtbij het kampioenschap en speelde bij La Premiѐre de 
beslissende partij. (Met ook Hector en Twenthe nog als mede titelkandidaten; 

als en als..). Het viel niet mee daar. TVO kwam voor rust met 2-1 achter, er 
leken nog kansen voor een eervol resultaat, maar binnen 8 minuten na de 

pauze sloeg de thuisclub onbarmhartig toe. Mede door onzekerheden en 
mistasten achterin bij TVO, waar spelers onder de druk van het 

opportunistische spel van La Premiere bezweken. Na de 3-1 en 4-1 uitzinnig 

vreugdegehuil bij de Almelose ploeg (die met z’n elven over elkaar heen 
buitelden!). TVO probeerde de schade de beperken, kwam tot goed opgezette 

aanvallen, maar zag doelpogingen stranden. Ouderwetse tegenstoten (pegel 
naar voren en dan maar rennen…) werden het timide TVO te veel; de stand 

was 6-1 na 25 minuten spelen in de 2e helft. Eindstand tenslotte 6-2, titel dus 

voor het wilskrachtige en bijzonder effectieve La Premiѐre. 
Wellicht was de simpele manier waarop de tegengoals vielen, even een kater 

voor TVO en de leiding. Maar feit blijft, dat het jonge TVO team onder leiding 
van trainer Alex Molenveld en Joris Harink een prima competitie heeft 

gespeeld. Ook tegen een aantal goede tegenstanders dus. De afsluitende partij 

thuis tegen Luctor et Emergo was voor de formaliteit. Het was weer warm, het 
was plichtmatig en TVO de bovenliggende partij. Soepel sneden de zwart-

witten door de Almelose verdediging; onderkant lat na een pegel van Jelle, 
schoten rakelings naast en een redding van de Luctor keeper betekenden 

slechts een 2-1 ruststand. Om tenslotte toch met een 5-1 zege het seizoen 
prima af te sluiten.  

                                                                                                Jan Ottink                                                                                                               

Zijlijn….Alleen de ‘0onze’ 
Een paar maanden geleden zeiden de kinderen, 56 en 54 jaar oud, dat ze een 
verrassing voor me hadden. Als ik dat wilde, gingen we een weekend weg en ik mocht 
bepalen waar naartoe. Alleen de eigen kinderen! Na wat wikken en wegen is het 

Knokke in België geworden. We hadden een appartement in Vosseslag, een oude 
badplaats op 500 m afstand van de zee. We hebben mooie dagen gehad. Ik zit een 
beetje met mijn rug maar daarvoor hadden we een rolstoel bij ons. Met een rollator op 
de kasseien is ook niet alles. We hebben De Haan bezocht, een oude plaats met hele 
mooie huizen met grote tuinen. In de vorige eeuw konden de mensen grote penselen 
huren voor 100 jaar in erfpacht. Op voorwaarde dat er grote woningen op gebouwd 
werden en de duinen zoveel mogelijk gespaard. De volgende dag hebben we een 
bezoek gebracht aan Brugge. Dat hebben we vooral bekeken vanuit een rondvaart op 
het water. Allemaal verschillende gevels en geveltjes. Het heeft wel iets weg van 
Amsterdam. We hebben Belgisch bier gedronken en veel mensen gezien. Bijna iedereen 
loopt met een telefoontje in de hand maar dat hoort zo schijnbaar. ‘s Avonds hebben 
we onder andere heerlijk mosselen en palingen gegeten. Voor mij is dit voor herhaling 
vatbaar. 

Rie Menkehorst 
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Pitamientjes…. de jeugd aan het woord! 

In deze BBB is Rick Pot aan het woord. In de bibliotheek van school hebben we 

gezellig gekletst. Lees hieronder de zevende aflevering van Pitamientjes. Rick 
staat op de foto op de speelheuvel, het favoriete plekje in of om de school. 

Veel leesplezier. 
 

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep: 
Rick Pot, Ik ben 11 jaar jong en zit in groep 
7. 
 

Hoe ga jij meestal naar school? 

Meestal met de auto. Behalve als ‘t mooi 

weer is. Dan ga ik met de fiets. Ik fiets dan 
samen met m’n broertje. Soms fiets ik ook 

weleens alleen. 
 

Wat is je favoriete vak op school en waarom? 

Gym, dan hoef je niet te leren. Natuurlijk ook 

omdat het leuk is om te bewegen. 
 

Doe je aan sport? 

Ja, ik doe aan voetbal. Ik zit nu nog in de E1. 
Daar ben ik keeper. Volgend jaar is het nog 

de vraag of ik naar de D ga. Dat is nog even 
afwachten. Ik hoop het stiekem wel een 

beetje. 
 

Zou je wel een andere sport willen doen? 

Ik zou wel graag op motorcross willen. Dan kun je lekker crossen. En thuis een 

beetje door het weiland rijden. Mijn vader is er niet zo kapot van. Hij wil geen 
motor betalen. Ze zijn best duur. Het ligt er wel aan welk merk je hebt. 
 

Wat zijn je favoriete hobby’s? 

Scouting (Haaksbergen), met opa buiten bij de fruitbomen kijken. Ik leer veel 

van opa over planten. Ik mocht van opa ook een boek lenen over 
geneeskrachtige kruiden. Autorodeo en oldtimers vind ik ook erg mooi. 

 
Minder snoep en meer fruit, wat vind jij? 

Op zich wel goed. Ik snoep niet zoveel. Na schooltijd een snoepje dat kan geen 

kwaad. En is lekker. Ik heb zelf een moestuintje met aardbeien en tomaten. Er 
komt ook een broeikas. 
 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 6, 2018 

pagina 10 

Hebben jullie huisdieren? 

3 konijnen; Flappie, Pluisje en Moppie. Volière met vogels (eigenlijk van opa). 
Een kanarie (van oma), duiven Rikie en Rokko. 
 

Met wie ben je thuis? 

Papa, mama, Joost, oma en ikzelf. Het is heel erg gezellig met oma. Ik ga er 

elke middag wel even naartoe. Ze woont de laatste jaren alleen. 
 

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

Meestal gaan we ergens naartoe en dan zie ik wel wat het is. Bennie is wel 

mijn favoriet. Af en toe is de pindasaus een beetje licht. Ik hou van donkere, 
dikke pindasaus. 
 

Wat wil je later worden? 

Automonteur of dj. Dj vind ik wel heel erg cool. 
 

Dank je wel Rick voor dit leuke gesprek. En natuurlijk ook bedankt voor de 
heerlijke dropjes. 

Petra Kok 

 
Volleytrainer en -coach gezocht! 
TVO Volleybal is voor komend seizoen op zoek naar een train(st)er. 
Ben jij, of ken jij de trainer die komend seizoen ons fanatieke, enthousiaste en 
gezellige Dames 1 team (uitkomend in de 3e klasse) wil trainen? Neem dan 

voor meer informatie contact op met ons via Laura_bunte@hotmail.com.  

Ook een coach wordt gevraagd voor team 3, onderstaand op de foto! 

 

mailto:Laura_bunte@hotmail.com
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ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT  
 

In deze BBB leest u een interview met een 
ondernemer die lid is van de OVBO, de 

ondernemersvereniging voor Beckum en Oele. 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 vermeld en anders via de 

redactie van BBB. 
 

Danny ter Avest, 44 jaar, is de ondernemer die in deze BBB centraal staat. 

Danny is als eenmansbedrijf bekend onder de naam Studio ter Avest. Aan de 
keukentafel, die hij deelt met zijn vrouw Nancy (34) en zoontjes Tygo (7) en 

Lars (5), praat hij ons bij over zijn bedrijf. “Ik heb jarenlang bij een drukkerij in 
Almelo gewerkt. Ik ben grafisch ontwerper en ik kon daar in de beginjaren mijn 

ei goed kwijt. Na verloop van tijd merkte ik dat mijn werkgever wat achterbleef 
op het gebied van internet. Daar lag de focus ook niet, deze lag vooral bij het 

drukwerk. Voor mijn gevoel stokte het daar met mijn ontwikkeling en daar 

voelde ik mij niet prettig bij. 11 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik 
had een goede relatie met mijn werkgever en hij snapte wel waarom ik weg 

wou en voor mezelf wou beginnen. Hij stelde voor dat ik nog twee dagen bij 
hen zou blijven. Dat leek ons een goed idee. Zo had ik toch nog een vast 

inkomen, ook al is het minder dan een fulltime inkomen, en zo kon ik mij op 

die andere dagen storten op het opzetten van Studio ter Avest. Toen Tygo 
werd geboren, ben ik fulltime verder gegaan met mijn eigen bedrijf.” 

 
En wat doet Studio Ter Avest nu allemaal? Mocht Danny er niet zo enthousiast 

en gepassioneerd over vertellen, dan zou de website van hem ook veel 
duidelijk maken. Op www.studioteravest.nl zien we dat hij zich bezighoudt met 

het ontwikkelen van websites, communicatie en marketing ondersteuning, 

fotografie, vormgeving, ontwerpen van logo’s (het logo van OVBO is door 
Danny ontworpen) en alles wat daarbij komt kijken. 

 
Veel reclame heeft hij niet hoeven te maken. Danny adverteert in BBB maar 

het meeste werk krijgt hij toch via mond tot mondreclame. En dat is vaak de 

beste reclame. Enkele cliënten heeft hij meegenomen van de drukkerij waar hij 
hiervoor werkte. Het mooie van zijn werk is dat hij relatief weinig investeringen 

hoeft te doen. “Een computer en verschillende computerprogramma’s. Maar 
een kantoorruimte hoeft niet. Ik werk vanuit huis. Nancy is projectleider bij het 

Medisch Spectrum Twente in Enschede en ze is momenteel druk met de 

reorganisatie die daar gaande is. Dat is een baan dat niet zomaar in twee of 

http://www.ovbo.nu/
http://www.studioteravest.nl/
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drie dagen kan en omdat ik thuis werk, kan zij zich in blijven zetten voor het 

ziekenhuis in de functie zie zij het meest ambieert.” Voordat Danny aan het 
werk gaat, heeft hij Tygo en Lars naar school gebracht. En het mooie is dat hij 

ze ook weer op kan halen. En als dat door een afspraak een keer niet lukt, dan 

blijven de jongens over op school. Danny wil ook niet dat Studio ter Avest qua 
omvang gaat groeien, met andere woorden, hij wil geen personeel in dienst. 

“Mijn werk speelt zich in eerste instantie af in mijn hoofd. Dat is een creatief 
proces en dat is heel moeilijk over te brengen op een collega. Dat wat in mijn 

hoofd zit, kan er ook alleen door mij zo uitkomen zoals ik het bedoel. Dus blijf 

ik dit het liefst alleen doen.” Dat Danny creatief is, zag men vroeger op 
Basisschool De Bleek al. De docenten zeiden toen al tegen hem dat hij wat in 

de creatieve sector moest gaan doen als hij later groot was.  
 

Danny werkt wel veel samen met een ander 
grafisch bureau uit Enschede. Het bureau uit 

Enschede richt zich vooral op het drukwerk en 

dan kan Danny van hen werk overnemen voor 
wat betreft websites ontwikkelen en dergelijke. 

Dit is een prettige samenwerking omdat ze elkaar daarin aanvullen en niet zelf 
opnieuw ‘het wiel moeten uitvinden’. Scheelt tijd, veel stress en de cliënt wordt 

niet teleurgesteld op deze manier. 

 
Fotografie is iets wat Danny als hobby ook onder zijn bedrijf heeft kunnen 

brengen. Als jonge jongen had Danny een bijbaantje bij een fotozaak en hij 
heeft stagegelopen bij een fotostudio. Portretfotografie en het fotograferen van 

producten hebben zijn voorkeur. Het mooiste vindt hij het fotograferen van 
kinderen. “Ik mag op de school van Tygo en Lars de schoolfoto’s maken. Het 

werken met kinderen vind ik zo fantastisch. De ene is verlegen en vindt het 

was lastig om gefotografeerd te worden, de ander is uitbundig en maakt er 
een feestje van. Om dan vooral de ietwat verlegen scholier op de foto te 

zetten, is geweldig. En dan denk ik soms dat ik ze net niet goed kan pakken op 
de foto, maar dan zegt de desbetreffende docent dat ik hem of haar precies zo 

gefotografeerd heb zoals hij of zij is. Dat voelt goed om te doen en om te 

horen. Het is wel een tijdrovend proces. Als ik thuis ben, ben ik nog zo’n dag of 
drie bezig om de juiste foto’s uit te zoeken en om ze digitaal te overhandigen 

aan de school. De bestellingen van de foto’s lopen ook via de site en dan 
verzorg ik de bestellingen weer. Maar het geeft me zoveel voldoening dat ik 

dat er graag voor over heb.” 

 
Heeft Danny wel eens een opdracht geweigerd? Jazeker, dat heeft hij! “Ik 

kreeg een tijd geleden een hele grote opdracht van een hele grote cliënt. Dat 
was een cliënt met veel vestigingen in het land en daar zat zoveel werk in dat 

het de andere cliënten in het gedrang zou brengen. Daar is Studio ter Avest 
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dan te klein voor. Daarbij gaat mijn voorkeur uit naar veel kleinere cliënten dan 

één grote. Als die grote cliënt dan zou overstappen naar een ander, dan zou ik 
met lege handen staan. Ik heb ze uitgelegd waarom ik deze opdracht niet kon 

aannemen en heb ze een alternatief geboden. Met het bureau dat ik ze had 

voorgesteld, zijn ze ook mee in zee gegaan. Dus dan moet ik wel een opdracht 
weigeren, maar als ze dan tevreden zijn met het alternatief, dan kan ik dat op 

een prettige manier overdragen.” 
 

Op de vraag van mij wat de 

mooiste opdracht is die hij ooit 
gekregen heeft, antwoordt hij: “de 

nieuwste”. Een mooi, diplomatiek 
antwoord wat overigens wel 

volledig de lading dekt. En het 
geeft ook aan dat Danny zich volop 

stort op iedere opdracht die hij 

krijgt. Momenteel is hij bezig met 
een jubileum. Het desbetreffende 

bedrijf wil dat hij een tijdschrift 
maakt over de geschiedenis van 

het bedrijf. Ook loopt er een 

traject voor het opzetten van 
folders over geluidsinstallaties in 

grote ruimtes (sporthallen en 
dergelijke). Twee nieuwe 

opdrachten waar hij zijn Danny en Nancy creativiteit in kwijt kan. 
 

Danny is lid van de OVBO en dat is vooral voor de gezelligheid en de 

contacten. De avonden die georganiseerd worden door de OVBO worden ook 
vaak door Danny bezocht. Het uitje overdag ligt wat moeilijker, dan gaat het 

werk toch voor.  
 

Hoe ziet de toekomst eruit voor Danny? Hij hoopt op den duur iets meer met 

fotografie te kunnen doen. Die hobby/passie blijft als een rode draad door zijn 
(arbeidzame) leven lopen.  

 
Heeft Danny dan nog tijd voor hobby’s? Jazeker, daar maakt hij tijd voor. Een 

dagje weg met zijn gezin, hardlopen, filmpje kijken, met zijn kameraden naar 

FC Twente (Danny heeft zoals zoveel FC Twente supporters weer een jaarkaart 
gekocht). Daarbij is hij trainer bij BWO van het team van Tygo. Iedere 

woensdagavond staat hij met de jongens op het veld.  
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Kortom, Danny is een creatieve duizendpoot die van zijn hobby zijn werk heeft 

kunnen maken. En met de solide basis thuis kan hij zich nog verder 
ontwikkelen. Want die drive heeft Danny gebracht waar hij nu is. 

Bernadette Morskieft 

 

 
De OVBO bezocht vrijdag 15 juni kasteel Twickel; een interessante middag die werd 

afgesloten bij de Wendezoele met een buffet verzorgd door Marcel van Fleur de Sel…. 
 

 

 
Kampvrouw en kampman 2018 bij 
jeugdkamp sv TVO: 
Kim Waanders en Scott Michorius, 
dezelfde glimlach!!! 
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15 t/m 20 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 15 augustus start de 

Muiterweek officieel met een bier- en wijnproeverij, geschikt voor fijnproevers 
van jong en oud. Deze proeverij wordt ook dit jaar weer verzorgd door Frank 

Hendriks van Twents Bier en Rita Despotovic van Wineble. 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 met 

aansluitend een tropical party met niemand minder dan de Hengeveldse DJ 

Bart Eshuis. Op zaterdag ruikt het naar rubber bij Café Halfweg, want dan 
treden de meest bijzondere auto’s aan voor de Kauwgumbalrally. ’s Avonds 

zorgt eerst onze huis-DJ Nicky Vannettie ervoor dat de voetjes van de vloer 
gaan en daarna kan men zich klaar gaan maken voor een 9-koppige topband; 

Headline speelt dan live op de bühne.  

 
Zondagochtend staat er een nieuwkomer in het programma van de Muiterweek 

gepland; voor de oudere Beckumer wordt er een fietstocht georganiseerd. ‘s 
Middags kan men zich, na het succes van vorig jaar, opnieuw melden voor de 

Strong Muiter Estafette: Een kort maar zwaar parcours met vele hindernissen 

die de deelnemers in teams van 2 zullen afleggen. Zondagavond opnieuw 
livemuziek met niemand minder dan de lokale talenten van Young & The 
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Future en de alom bekende DJ Ivar Slagers, die wekelijks in onder andere 

Dancing Bruins te bewonderen is. 
 

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 en Instagram! 
De Muiters 

 
Fietstocht Muiterweek Beckum: zondag 19 augustus 
De Muiterweek staat natuurlijk voornamelijk bekend als een evenement voor 
jongeren en ‘oudere jeugd’. Om ook de iets oudere Beckumer te betrekken bij 

de Muiterweek hebben wij dit jaar iets nieuws: De Muiterweek Fietstocht. Op 
zondagochtend 19 augustus starten we om 10.30 uur met koffie en cake bij 

Café Halfweg om vervolgens op de fiets te stappen voor een tocht door het 

mooie Twenteland. Meedoen kost u slechts € 5 en halverwege is er een stop 
voor een kop koffie. Daarnaast krijgt u van ons na afloop van de tocht 1 

consumptie die u kunt nuttigen langs de lijn bij de Strong Muiter Estafette. Na 
de Strong Muiter Estafette is er gelegenheid om voor een zachte prijs een 

hapje mee te eten van het buffet. Wij zien u graag op zondag 19 augustus, 
van te voren opgeven is niet nodig. Tot dan! 

De Muiters 

 
Luk Akkefietjes 
Ik zit in tweestried, dat doo’k. Eѐgluk wi’k eam truggekom’n op miene 

schrieverieje in de veurige BBB. Dat gaf nog wal luk reuring; hoo 

Knalpiep’nTheo ’t bienoa an’ stok kreeg met dee motorkeals, ton hee met 
SemelSientje op ne picknickplaatse vreadig an’t smoes’n en boterham ett’n 

was. D’r waar’n leazers, dee’d mie bezorgd vroong’ hoo’t met Theo en Sientje 
of wasse loop’n. En of ze heelhoeds wear toes kom’n bunt. Noe, ik kan oe 

vertel’n, dat ‘’n spier op de balg’ gewoon bloaserieje was van dat motorvolk. 

Dat ston met’n al’n te bas’n van’t lachen, ton Theo - met Sientje gestrits op de 
budysit - met’n brommet er vandüür gung. Mer Theo is zölfs soams 

teruggereed’n met’n brommet nor dee picknickplaatse en hef de fleske half 
lauwe Fanta mette nom den ze in de consternatie op de toafel achter had’n 

loat’n. D’r zaat’n wa mung’n en vleeng’n um’ dop hen, mer de fleske was nog 

halfvol, dat wasse… 
Zo maak ie van aln’s met, dat doo’j. In’ natuur gift elk joar ploagerieje. Van 

besmetting’n tot oetbraak’n van zeektes bie dêars. Moond- en klauwzear, 
beeste an de weend, gekke koeienzeekte, poliep’nkwoal, hoonder van de leg, 

meikevers op de eapel, L.A.G. las an’t gevret, fipronil en roep’n op’n moos 
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oftewel ruipen op de muis… En wat te déénk’n van den eek’n GerardusMajella-

processierupse. Heremetied nog is ne moal, nuss’n vol hung d’r an – en in de 
eek’n langs ’t oprit nor ‘d oale looze. Ie hebt nog nooit zowat ezeene. Ie mot ze 

d’r een veur een of pluk’n, zea Googeme Sally. Nee, zea BloazersBeantje, met 

ne groot’n bladbloazer hei dee nuste zo vot bloas’n en dan kö’j dee rups’n op 
de groond met oene vetkisjes kepot trêan, dat kö’j. En dan de oplossing van 

Freekje van’ Leköllie. Hee wön gek in kop van dee jökkerieje op de hele hoed 
as hee oonder dee eek’nrupsen deur leup. Hee dear ‘n rêangjek an met de 

kapusjon op, pak’n ne braander oet de looze, klom op’n ledder en braan zo 

lange in dee eek’n, dat nig alleen de rupsen verbraan’ mer de hele eek’n 
verschreuj’n met blad en al…. Het zal noe wa joar’n doer’n veurdat de scha aan 

dee eek’n wear is hersteld. Mer doar hef Freekje noe gin bosschop an, dat 
heffe nig. En hee krab’n zich nog is oawer’n kop, dee verrekte eek’nrupsen 

ok… 
HekselmesienHarry 

 
DE MENS ACHTER…          Alfons Harink 
 

Het hoeft geen betoog dat elke gemeenschap - in welke vorm dan 

ook - aanjagers heeft die zich met hart en ziel inzetten om dienstbaar 
te zijn aan die gemeenschap. In BBB zetten we regelmatig in de 

rubriek Twintig Voorzetten (of een andere vorm van een 

vraaggesprek met een bekende of minder bekende plaatsgenoot c.q. 
iemand van elders in de schijnwerpers. 

Maar in dit gesprek praten we met een persoon, die dusdanig zijn sporen voor 
Beckum heeft verdiend, dat de titel DE MENS ACHTER… het meest recht doet 

aan zijn brede scala aan activiteiten voor onze gemeenschap. Het wordt dus 

een persoonlijk verhaal over gedrevenheid, betrokkenheid, bemoeizucht, 
streven naar perfectie, niet altijd gelijk krijgen en verzot op die microfoon… 

Organiseren zit diep in zijn genen, is altijd al zo geweest. Bij Levenslust en 
later bij de TVO jeugd, Pinksterfeesten (vervolg van geinplaybackshow) Idool’n 

organisatie en presentatie. 
Kortom, evenementen organiseren én presenteren loopt als een rode draad 

door zijn leven. Bij een clubjubileum, bij een toernooi, bij Volks- en 

Pinksterfeesten, bij TVO1 thuiswedstrijden. Druk hem een microfoon in de 
hand en dan komt het vanzelf goed! 

 
De laatste negen jaar was hij voetbalvoorzitter van de sv TVO. Na een aanloop 

van periodes als jeugdvoorzitter, wedstrijdsecretaris, elftalcommissie- en 

bestuurslid van TVO voetbal. Straks in het najaar bij de TVO jaarvergadering 
neemt hij afscheid. Een meer dan goede reden om in gesprek te gaan met 

Alfons Harink. Over zijn ervaringen, teleurstellingen, begrip en onbegrip over 
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actuele zaken, samenwerking met andere bestuurders en inschatting van de 

toekomst. 
 

Hij woont aan de Wolfkaterweg met zijn gezin - echtgenoot Els en zoons Yvo, 

Thijs en Joris – op erve Jopkes (van schoonvader Jan Vossebeld). Naast zijn 
brede bestuurlijke bezigheden heeft hij ook jarenlang als kötterboertje een 

beetje vee, met name schapen gehouden. Daar was (en is) hij tussendoor 
maar wat druk mee. 

 

Honden - verdriet en… Ivo vloog uit 
Saillant detail is dat hun geliefde 

hond Linz onlangs aan een fatale 
ziekte overleed. Een bezoek aan de 

dierenarts leerde dat de hond vol 

tumoren zat en elk moment zou 
kunnen stikken. Dat was een hard 

gelag voor allen thuis. Maar de 
familie Harink ging snel op zoek 

naar een ‘nieuw kindje’ en vond die 
in de vorm van een nieuwe hond, 

Maus genaamd. Voor de kenners, 

het is een Friese stabij (dus geen 
naam als Simon 10e, die gebruik je 

in de kanariewereld, voor insiders!). 
 
Alfons en Maus 

 

Meelevende echtgenote Els steunt hem bij het uitvoeren van zijn grootste 

hobby; organiseren. Zoon Thijs is thans zaalvoetballer bij TVO zondags, Joris 
moest vroeg zijn voetbalcarrière afbreken (blessureleed) en is na eerdere 

elftalleiderschappen nu leider van de TVO JO19 formatie. En Ivo, ja oudste 
zoon Ivo speelde bij TVO2, maar vloog zo’n 2½ jaar geleden letterlijk uit, de 

wijde wereld in. “Een keuze die hij maakte en waarbij hij zich gelukkig voelt. 

We hebben overigens ook nog wel regelmatig een fijn en positief telefonisch 
contact”, is de reactie van Els en Alfons. “Ivo verbleef de laatste maanden veel 

in Perth, West-Australië. En houdt thans een stukje vakantie in Bali. Straks in 
september is zijn visum verlopen en dan is het even ongewis hoe zijn verre 

avontuur verder verloopt”. Voor het thuisfront dus ook onzekerheid. Enerzijds 

wordt Ivo’s keuze tot invulling van zijn levenspatroon bewonderd en 
gerespecteerd, anderzijds missen ze thuis wel de lijfelijke aanwezigheid van 

Ivo. Menselijk gesproken dus. En het was even stil aan tafel… 
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Van Dorpsraad Beckum tot Werkgroep Oele, Levenslust en TVO 
In het knusse tuinhuisje bij Harink wordt het gesprek met Alfons, en even Els, 
gevoerd en de hond Maus ligt tevreden onder de tafel aan de voeten van deze 

scribent. “Ik moet even aanvullen, dat ik in de jaren 80 ook in het bestuur van 

de Dorpsraad heb gezeten als TVO afgevaardigde”, stelt Alfons. “En ja, in die 
tijd heb ik ook een aandeel gehad in de oprichting van de Werkgroep Oele. 

Samen met Bennie Bunte, Bennie Mulder, Dinie Roesink, Leida Morskieft en 
Klaasje Beltman”. 

En dan Levenslust. Hij speelde enkele jaren rollen in stukken als ‘Het is maar 

tiedelijk’ en ‘Een beeld van een man in de Napoleon-rol’. En was bij 
improvisatiestukken op dreef met onder andere Eddy Drenth. Maar later was 

het twee maal per jaar een stuk opvoeren voor hem teveel van het goede. Dat 
kon Bruintje niet trekken! 

Bij bestuursvergaderingen van TVO eindjaren 80-90 kon Alfons vaak volharden 

om steeds de wens van een speelplaats voor kinderen bij het sportcomplex aan 
te kaarten, was een vast punt bij de rondvraag. “Dat klopt wel, want mijn 

kinderen waren toen klein en in mijn visie was zo’n speelplaats noodzakelijk. 
Dat wekte inderdaad de indruk van ’zaniken’ en (lachend), dat heb ik toen ook 

niet gewonnen”. 
 

Over teleurstellingen en misverstanden 
Eerste advies aan hem toen hij TVO voorzitter werd; je moet als preses vooral 
kunnen ‘laveren’. Dat lukt(e) niet altijd… “Dat zit in mijn bloed want ik wil 

graag alles goed geregeld hebben en als je dan toch dingen met loslaten… 
Sommigen zullen dat betuttelend vinden ja, maar ik deed het altijd met de 

beste bedoelingen voor de club. Daar ben ik eerlijk in”. 

Wat waren, naast de Wilhelminaschool affaire vier jaar geleden, de grootste 
teleurstellingen in je bestuurlijke carrière? 

“De illegale bomenkap affaire (naast de tribune) eind december 2009 was een 
duidelijk dieptepunt. En berustte feitelijk op een misverstand. Losse opmer-

kingen dat de bomen ‘in de weg stonden’ werden verkeerd opgevat. Die 

voortvarende actie leverde veel negatieve publiciteit op en een gemeentelijke 
boete van € 32.000 dreigde. Dankzij goed overleg tussen de TVO omnivoor-

zitter, gemeente Hengelo en betrokken Beckumers liep alles met een redelijke 
sisser af. Er werden op een strook grond bij erve Scholten 32 nieuwe bomen 

geplant. Nog even over de Wilhelminaschool-affaire; aan het staken van die 
wedstrijd had TVO nauwelijks schuld. Maar in de rapportage en publiciteit 

naderhand schetste de School een dik overtrokken beeld van de werkelijke 

situatie. Waarin over massa’s mensen op het veld werd gepraat, terwijl alleen 
langs de kant duw- en trekwerk was van enkele toeschouwers en spelers. Wel 

was het verbale gedrag van enkele TVO heethoofden niet goed te keuren, 
jammer”. 
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Alfons in de rol die hem op het lijf geschreven is: Omroeper!!! 

 

Veel hooi op de vork 
Een bekend begrip; teveel hooi op de vork nemen. Heb je dat voor jezelf - in al 

je enthousiasme - nooit ervaren? Voorbeeld: De (voor insiders) bekende 
situatie zondags bij TVO1 thuiswedstrijden. 

Alfons ontvangt de scheidsrechter – hij start de geluidsinstallatie bij de tribune 
met muziek – hij roept om; elftallen en technische staf beide teams, 

scheidsrechter, speler van de week – bij aanvang 2e helft informeert hij op het 

veld en meldt hij eventuele wissels – na afloop haast hij zich op het veld om 
scheidsrechter naar kleedkamer te begeleiden. En ook nog; tijdens de 

wedstrijd enkele keren live verslag geven aan radio Hengelo. Waar eerder, de 
toen in Beckum wonende, ook welbespraakte Rutger van Hagen dat op zich 

nam. 

Alfons Harink glimlacht en knikt. “Klopt wel zo ongeveer en is ook geen 
gezonde situatie. Door het wegvallen van die omroeper en het voor nood 

oppakken van de taak wedstrijdcoördinator kwam alles op mijn bordje terecht. 
Maar het wordt straks beter verdeeld, daar zal de nieuwe voorzitter zeker op 

toezien. Wel blijf ik omroeper en verslaggever voor radio Hengelo bij TVO1 
thuiswedstrijden”. 

Heb je je in je streven naar een zo perfect mogelijke invulling van alle bestuur-

functies c.q. uitvoering van bijbehorende taken wel eens gedacht; het lukte 
niet altijd? “Daar ben ik toch redelijk positief over. Er is veel ten goede gekeerd 

met invulling van functies vooral bij de jeugd door de actieve jeugdcommissie 
en jongeren, die hun verantwoording pakken. Dat werkt door en geeft 

voldoening in alle geledingen. Je kunt er van alles van vinden, maar die relatief 
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grote groep vrijwilligers zijn ook feitelijk prima sponsoren voor de club in het 

algemeen”. 
 

Nieuwe kleedkamers zijn pronkstuk maar… 
Nieuwe kleedkamers werden gerealiseerd, nu is een kunstgras/hybride-veld 
een heet hangijzer, hoe lopen de zaken? “Ja, die nieuwe kleedkamers had heel 

wat voeten in de aarde. Het was een keuze toentertijd; kleedkamers of eerst 
kunstgras. Die opening van de kleedkamers was een van de hoogtepunten drie 

jaar geleden. Naast de vier promoties voor TVO1 de laatste negen jaar 

uiteraard! Maar nu dat kunstgras/hybrideveld ja. Onderhandelingen met de 
gemeente lopen positief en dit was al in BBB gepubliceerd. Een hybrideveld 

heeft veel voordelen en is goedkoper. Het oorspronkelijke kostenplaatje van 
een kunstgrasveld was sowieso onhaalbaar, € 11.000/jaar is voor TVO niet op 

te brengen. Nu is er goede hoop, dat er in 2019 een hybrideveld kan worden 

aangelegd tegen een voor TVO aanvaardbare jaarlast. Maar… we zijn er nog 
niet!”. 

 

…inhaalslag met accommodatie is noodzakelijk 
Voetbaltechnisch draait de voetbalhoofdmacht uitstekend met ook nog eens 

een goede toekomstverwachting. Maar dan bijvoorbeeld de omheining van het 
hoofdveld; we lopen qua accommodatie en entourage achter bij de omgeving. 

“Dat kun je inderdaad wel stellen. Er zijn zeker plannen, ook in samenhang 
met de geplande kunstgrasveld realisatie, om de accommodatie, met name de 

omheining van het hoofdveld te vernieuwen. Ook wordt het hoofdveld zelf 
grondig gerenoveerd. Daarbij moeten we de sponsoring proberen op te krikken 

om meer geldelijke middelen te genereren. Daarbij wordt dan weer extra 

inspanning van de leden gevraagd”. 
Verdere samenwerking met buurtverenigingen (nu al Hoeve Vooruit) bij de 

jeugd is onontkoombaar: “Vind ik wel, de samenvoeging van de JO13 teams 
van TVO en Hoeve Vooruit is het afgelopen seizoen goed bevallen. Met 

leeftijdgenoten spelen is voor de jeugd het beste en dat wordt door de 

wederzijdse leiding én ouders onderkent. Voor de nabije toekomst wordt per 
jaar bekeken of verdere samenvoeging bij een bepaalde leeftijdsgroep zinvol 

en noodzakelijk is”. 
 

Wat wil jij de nieuwe voetbalvoorzitter meegeven? 
“De beoogde voorzitter John Frongink zal op de jaarvergadering formeel in 
functie treden. Daar zijn we met z’n allen blij mee. Hij staat midden in de club 

en heeft zich al gemanifesteerd als een kundig bestuurslid middels het 
jeugdvoorzitterschap. Tactisch, geduldig, rustig over alle aspecten van TVO 

voetbal communiceren met kennis van voetbalzaken. Ik heb er zeker 
vertrouwen in en (gekscherend lachend) zou zeggen; ’t kan alleen maar better 

won”. 
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Blijf je de sport, de voetbal in Beckum volgen? Ook nog in een functie 
waarbij mogelijk een microfoon te pas komt? 
“Dat is zeker de bedoeling. Rondom het 1e dan het omroepen en met Radio 
Hengelo communiceren. Daarnaast ook de fietstocht rond Koningsdag 

organiseren en voor de Military Boekelo de kassadiensten bezetting regelen. 
Maar verder zal ik duidelijk een stap een stap terug doen, ik wil niemand in de 

wielen rijden. Desgevraagd wil ik incidenteel best bijspringen in bepaalde 
zaken, we zien wel”. 

 

Ze drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was… 
Tenslotte, politieke interesse? “Heb ik niet of nauwelijks, zeker landelijk niet. 

Volg het van afstand. Bij grote kwesties is het vaak langdurig debatteren voor 
een besluit wordt genomen. Dat zie ik ook in de plaatselijke politiek, waar de 

gemeente Hengelo met de mond (bij bijeenkomsten in Beckum bijvoorbeeld) 

veel belooft, maar het qua daadkracht daarna laat afweten. Hengelo zou 
trotser mogen zijn op een dorp als Beckum, waar veel activiteiten plaatsvinden. 

Maar ook; in ons dorp zou meer uniforme uitstraling moeten zijn als het gaat 
om grote zaken. Waarbij dan eigen belang zou moeten wijken voor algemeen 

belang!! En dan nu actueel; men moet vooral steviger aan de bel trekken voor 

(betaalbare) woningbouw realisatie”. (Overigens schijnt er nu schot in deze 
zaak te zitten. ‘Het spel is op de wagen’, zie ook de plannen die elders in deze 
BBB staan gepubliceerd, red. BBB). 
 

Het slotwoord van scheidende voorzitter Alfons Harink na (bijna) negen 
jaar voorzitterschap TVO voetbal. 
“Het waren drukke tijden. Maar daar houd ik op zich wel van, reuring in de 

tent. Ik heb geen seconde spijt gehad en de voorzittersfunctie met plezier 
vervuld. Het heeft mijn leven verrijkt. Daarbij moet ik ook alle huidige- en oud-

bestuursleden, en natuurlijk alle vrijwilligers in deze periode, bedanken voor de 

fijne samenwerking. Iedereen is belangrijk voor de club, van accommodatie- 
en beheerdienst medewerkers tot bestuursleden en wedstrijdbetrokkenen. En 

ook; het voetbalniveau is er voor veel elftallen de laatste jaren – ondanks het 
gestaag dalende ledental – op vooruitgegaan. Vooral houden zo!” 

Jan Ottink 
 

BBQ-middag voor alle BBB medewerkers/sters 
Jazeker, hij staat weer op stapel. De jaarlijkse BBQ middag voor alle 

vrijwilligers, die ons maandblad Beckum Beter Bekeken nu al voor de 

40ejaargang helpen maken. Zondag 26 augustus vanaf 15 uur welkom bij 

kantine ’t Geertman. 
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De Lus van Beckum 2018 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, wordt op zaterdag 15 september De Lus 

van Beckum gehouden. Dit is een hardloopwedstrijd voor iedereen; zowel 
kinderen als volwassen met diverse afstanden door het 

centrum en het mooie buitengebied van Beckum.  

Voor de kinderen is er een kidsrun met 2 
afstanden: 750 meter voor kinderen t/m 7 jaar 

en 1,5 km voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De 
deelname voor de kinderen is gratis. Deze run 

run is door het centrum van Beckum. 
Daarnaast zijn er 3 afstanden te lopen; de 5 km, 

10 km en de 15 km. Deze loop gaat door het mooie 

buitengebied van Beckum.  
 

De inschrijfkosten zijn: voor de 5 km € 5, voor de 10 km € 7 en voor de 15 km 
€ 9 (dit zijn de inschrijfkosten van de voorinschrijving t/m 1 september). 

Inschrijven kan via de website www.lusvanbeckum.nl . Hier staat ook verdere 

informatie op.  
De start en finish zijn bij ‘t Proggiehoes. Aanvangstijd kidsrun: 16.30 uur. 

Aanvangstijd 15, 10 en 5 km: tussen 17.00 en 17.20 uur. Tijdens en na de 
hardloopwedstrijden is er divers entertainment met muziek, eten, drinken en 

kindervermaak rond ‘t Proggiehoes. Tot 15 september! 

Organisatie Lus van Beckum 

 
KAMPIOEN!!!!! 

 
En weer een handbalkampioen, meisjes van het C team. 

Mooi met die enthousiaste leidsters, Proficiat! 

 

http://www.lusvanbeckum.nl/
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Gezocht… 
Het bestuur van TVO Voetbal wil graag weten of er nog mensen zijn die, wellicht op de 

zondagmorgen, gezellig een balletje willen trappen in de 7 tegen 7 competitie. Dit wordt 
op een half veld gespeeld en een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten. Er is een 35+ en een 
45+ competitie mogelijk. Graag vernemen wij of er voldoende animo is onder met 
name personen die op dit moment niet meer actief voetballen maar een kleinschaliger 
opzet wel zien zitten. Ook zijn er mogelijkheden om op de vrijdagavond een 
toernooivorm met buurtverenigingen te organiseren. Hierover staat ook de nodige uitleg 
op de site van de KNVB waar je via de link kunt inloggen.  
www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/7x7/mannen 

Voor vragen en/of aanmeldingen graag een mail sturen naar  
wedstrijdsecretaris@tvovoetbal.nl 

Richard Lelifeld, wedstrijdsecretaris 

 
Brainrun 2018 
Hierbij volgt een mededeling van de Jeugdraad Beckum en TVO OMNI jeugd. 

Voor alle jongens en meiden uit Beckum (schooljaar 2018-2019) vanaf groep 3 

tot en met 18 jaar wordt The Brainrun georganiseerd. Weet je niet wat een 
Brainrun is? Er wordt een tocht uitgezet met allerlei spelletjes (doe- en 

denkspelletjes) met een leuke survivalbaan waar iedereen kan uitproberen wat 
hij/zij kan en durft. The Brainrun is voor alle jongens en meisjes uit Beckum! 

Om mee te doen, hoef je geen lid te zijn van TVO!! Van de jongens en 

meisjes die lid zijn van TVO wordt verwacht dat zij sowieso meedoen omdat dit 
een gezamenlijke activiteit is om het nieuwe seizoen af te trappen. 

The Brainrun wordt gehouden op en rondom de voetbalvelden van TVO, op 
zondag 9 september vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Er wordt afgesloten met een 

hapje en een drankje voor de kinderen. 
 

Wil je meedoen en ben je geen lid van TVO geef je dan op via 

thebrainrunbeckum@gmail.com. Ben je lid van TVO en kun je niet op 9 
september dan graag afmelden via het genoemde mailadres. Dit mailadres kun 

je ook gebruiken als je nog vragen hebt of informatie wenst. 
De jeugd van voortgezet onderwijs kan zich opgeven in teams van 4 personen, 

door mailtje te sturen naar vermeld email adres of vul link in op 
facebookpagina van de brainrun. Graag tot ziens op 9 september. 

Met sportieve groeten, Jeugdraad Beckum en TVO OMNI jeugd  
 

 

http://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/7x7/mannen
mailto:wedstrijdsecretaris@tvovoetbal.nl
mailto:thebrainrunbeckum@gmail.com
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Voor wie het nog niet weet: wij hebben van de Rabo Clubkas Campagne een bedrag van € 
470,80 ontvangen, iedereen nogmaals BEDANKT voor de stem! Onze 
penningsmeester is blij!! 
Op 19 juni jl. gingen we een dagje uit met de BUS. Al snel werden we 
verrast met een heerlijk ontbijt/brunch buffet. Helaas kon de rondrit 
vanwege vertraging en tijdnood niet doorgaan (dit houden we nog 

tegoed  ). Rond het middaguur waren we in hartje Amsterdam om 
een kijkje te nemen in het Paleis op de Dam. Indrukwekkend en 
bijzonder om dit een keer te zien was de mening van (bijna) iedereen. 
Hierna konden we allemaal op eigen gelegenheid nog even heerlijk rond 
te struinen in onze hoofdstad. Onderweg richting huis konden we 
genieten van een hapje en een drankje. Bij terugkeer in Beckum stond er 
bij het Wapen een heerlijk 3-gangen diner klaar. Conclusie: het was een 

dag om niet snel te vergeten, gezien alle reacties kunnen we zeker stellen: we hebben allemaal 
genoten!  

 
 
WIJZIGING: de datum voor ons bezoek aan Brussel is gewijzigd, 11 oktober gaat niet 
door. Vanwege meerdere afspraken moest er geschoven worden met de datum. We 
gaan nu op  woensdag 10 oktober a.s. Heb je je al opgegeven en ga je gewoon mee 
dan hoef je niets te doen. Wil je wat wijzigen, meer info of je aanmelden, graag even 
contact opnemen. 
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TIP: noteer onderstaande datum alvast…... 
Op woensdag 19 september komen we weer voor de eerste keer bij elkaar. Op het 
programma staan: de opening van het seizoen 2018-2019; de jaarvergadering; én……… 
hier komen we op terug. We gaan de komende tijd de laatste puntje op de ‘i’ zetten 
voor het programma én het boekje zodat iedereen ongeveer eind augustus weer op de 
hoogte is van alles wat we gaan doen.  
Al een tijdje aan het twijfelen of je lid wilt worden van onze gezellige vereniging…? 
Een nieuw seizoen staat voor de deur, misschien is dit een goed moment.  
Meld je aan! Eventueel samen met je vriendin, buurvrouw, nichtje….. Je bent van 
harte welkom! 
Tot slot wensen we iedereen een fantastische zomertijd toe! 
Voor wie op vakantie gaat – maak mooie herinneringen,  voor wie thuis blijft – geniet 
van alles om je heen. 
We zien elkaar snel!                     bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
 

Blasiusfestival 2018 
Met koorzang, kunst en cultuur, oldtimers en veel meer! 
30-09-2018… 
 

Om 13:00 uur beginnen de optredens in de kerk met 2 koren namelijk: 

SPIRIT EN PABLO onder leiding van Mariette Waanders. Een prachtig 
concert met hits uit de TOP 2000 lijst met extra instrumenten. Buiten is er ook 

muziek en voor jong en oud van alles te beleven. Er is een draaimolen voor de 
kleintjes en voor wat oudere kinderen is er o.a. paardrijden en nog veel meer.  

De kunst en cultuurmarkt staat ook weer vol met o.a. met Wineble- Tukkerij 

en een houtzager uit Losser die prachtige kunstwerken maakt. De 
appelsapmaker Arjan 0osterdijk uit Beckum is er ook bij als er voldoende 

appels te persen zijn. ( elders in deze BBB wordt dit toegelicht).  
Verder is er nog een Oldtimerclub hola uit Haaksbergen en omstreken met 

oude tractoren op het kerkplein. Ze maken rond 12:30u een rondrit door het 

buitengebied en daar hoort natuurlijk de oldtimerbar (vrachtwagen) van de 
Twentse Bierbrouwer Frank Hendriks bij voor drankverkoop en onze 

grillmaster Frank zorgt ook voor een heerlijke warme hap.  
Zodra de motoren van de oldtimers zijn afgezet kun je luisteren naar het eerste 

concertje van Uppy met gitaar en zang van o.a. De dag van toen- laat me – 

maar ook oudjes van de Beatles- Elvis of Sting. Verder DJ`S Sem en Tom 
Vossebeld; optredens en dans voor een goed doel SOS KINDERDORPEN  

 
Dus kom naar dit Festival op 30 september een gezellig en cultureel 
weekend in Beckum. Na de vakantie is het hele programma bekend. 
 

                                        Stichting Blasiusfestival, voorzitter Martin Veldhuis 
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Activiteitengroep TVO Jeugd 
 

Een tijdje geleden heeft ook groep 4 en 5 een activiteit gehad in de bossen van Stepelo, 
een top locatie! Voor hun stond ook iets nieuws op het programma namelijk het spel 
“Levend Stratego”. 
De jongens en meisjes kwamen op de fiets naar ’t Geertman en met de groep fietsten 
we richting het spel “Levend Stratego”. 
In het bos werd alles uitgelegd, het doel was om zo snel mogelijk binnen een bepaald 
gebied met je groep de vlag te vinden. 
 
Tijdens het spel kon je getikt worden door een tegenstander, je was af als je getikt 
werd door een hogere rang of getikt werd door “de bom”. Je moest dan zo snel 

mogelijk terug rennen naar de spelbegeleidster om een nieuw kaartje te halen. 
De teams waren steeds verschillend waardoor iedereen een keer in een winnend team 
zat. Tussendoor was er ook nog tijd voor drinken en wat lekkers. 
Al met al een gezellige middag met super mooi weer! 
                                                                                Activiteitengroep TVO Jeugd 

  

volleytoernooi bij TVO voor KIKA 

Een volleybaltoernooi was opgezet voor KiKa. Dit 
omdat Elin en ik aankomend woensdag vertrekken 
naar Italie om mee te doen aan de Giro Di KiKa 2018. 
In 6 dagen tijd gaan wij een kleine 1000 KM fietsen 
rondom Ubrie en Toscane. Hiervoor is het de bedoeling 
dat we geld bij elkaar hadden gezameld voor het 
goede doel. Ons volleybaltoernooi was dus voor Giro Di 
KiKa. Zowel het inschrijfgeld als de omzet van de 
drank en het eten gingen direct richting het goede 
doel! en we hebben er inderdaad een geweldig bedrag 

uit weten te slaan. Zowel Elin als ik hebben hiermee 
ons startgeld binnen gehaald.  

Via deze weg wil ik dan ook iedereen die hierbij heeft 
geholpen of heeft deel genomen hartelijk bedanken! 
Jullie zorgen ervoor dat Elin en ik nog iets harder 
zullen gaan fietsen in Italie!  

                                                       Lotte Grashof 
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Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen 

W a t  v i n d  j i j? 
 

Woensdag 4 juli 20:00 uur in ’t Proggiehoes wordt er gevraagd naar uw 
mening over de toekomst van de Beckumer Gemeenschapsgebouwen. Doel 

van de werkgroep TBG is, samen met de bewoners, verenigingen en instanties, 
na te denken over de langere termijn en hoe onze gemeenschap zich 

ontwikkelt, of zich wil ontwikkelen. De leefbaarheid en vitaliteit willen we 
behouden. Welke functies hebben we daarvoor in Beckum nodig? 

 

De werkgroep TBG heeft, mede naar aanleiding van de eerste avond in januari, 
een aantal scenario’s uitgewerkt en is benieuwd naar de mening van de 

inwoners. Moet de kerk blijven, gaan we school en sport in een gebouw 
stoppen, brengen we de activiteiten van ’t Proggiehoes onder in Het Geertman, 

allemaal denkrichtingen waarvan we uw mening willen horen. De scenario’s die 

worden toegelicht zijn: 
Scenario 1: Alles laten zoals het is 

 ‘t Proggiehoes: behouden met de huidige functie 
 Kerk: Behouden, tzt verkopen (beslissing ligt bij derden). Eredienst blijft 
 Het Geertman: behouden met de huidige functie 
 School: behouden met de huidige functie 

Scenario 2: Optimaliseren 
 ‘t Proggiehoes: behouden met kleine aanpassingen (achterstallig onderhoud) 
 Kerk: andere activiteiten in de kerk (verbreed gebruik van het gebouw), er 

komt een kleinere alternatieve bezinningsruimte voor het geloof, de eredienst 
verdwijnt 

 Het Geertman: uitbreiden kantine 
 School: behouden met de huidige functie 

Scenario 3: Geertman plus  
 ‘tProggiehoes: verkopen of herbestemmen 
 Kerk: verkopen of herbestemmen, er komt een kleinere alternatieve 

bezinningsruimte voor het geloof, de eredienst verdwijnt 
 Het Geertman: aanpassen en activiteiten van ’t Proggiehoes toevoegen 
 School: behouden met de huidige functie 

Scenario 4: Kerk in de steigers  
 ’t Proggiehoes: verkopen of herbestemmen  
 Kerk: cultuur in deel van de kerk + aanbouw voor sport/school, er komt een 

kleinere alternatieve bezinningsruimte voor het geloof, de eredienst verdwijnt 
 Het Geertman: geen aanbouw, kantine ook als functie in de kerk 
 School: herbestemmen en verplaatsen naar kerk 
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Scenario 5: Nieuwe MultiFunctionele Accommodatie  
Nieuwe totaaloplossing voor School, sport, cultuur, kerk in combinatie met woningbouw 

 ’t Proggiehoes: verkopen of herbestemmen 
 Kerk: Verkopen of herbestemmen, er komt een kleinere alternatieve 

bezinningsruimte voor het geloof, de eredienst verdwijnt 
 Het Geertman: locatie herbestemmen 
 School: locatie herbestemmen 

Kom meepraten en meedenken op 4 juli, uw mening telt. 
                                            Commissie TBG (onderdeel van het Dorpsplan) 

 
 

WAT IS’T WAT….van aln’s wat 

 De Rabobank clubactie heeft dankzij veel sympathisanten een 

welkome bijdrage opgeleverd voor clubs/verenigingen in de regio. In 
Beckum konden de Jeugdraad, Vrouw Actief Beckum en sv. TVO een 

respectabel bedrag op hun rekening bijschrijven van resp. ruim 640, 
470 en 1140 euro! 

 

 De N18 is dus geopend. Is er nu daadwerkelijk minder doorgaand 

verkeer over de Haaksbergerstraat door Beckum? De eerste 

indrukken/tips zijn; 
- Duidelijk minder verkeer, vooral overdag, 

- Tijdens spitsuren rustiger, 
- Rond 6 a 7 uur ’s morgens soms nog wel zwaar vrachtverkeer, 

- Rijkswaterstaat moet op afslagborden vanaf Achterhoek nabij 

Haaksbergen ook Hengelo vermelden onder Enschede (rechtdoor!). 
De gemeente Hengelo gaat monitoren/meten welke effecten de N18 heeft 

inzake de doorgang door Beckum en komt met een rapportage. 
 

 De boodschappen bezorgservice van Hofstede heeft medio juni te 

kennen gegeven te gaan stoppen met de winkelwagen door Beckum. 
Wegens matige, teruglopende klandizie, tja… 

 

 Een misdienst in de Beckumer kerk bezocht. Het was half juni op 

een zonnige zondagmorgen. Het dames- en herenkoor zong prima, de 
dirigente ontbrak en pastor Ogink ging voor. Met organist, koor, 

lectrice en pastor was het priesterkoor met zo’n 19 personen bezet. In 
de kerk zelf zaten ongeveer 30 personen. Het hield dus niet over. De 

pastor sprak in zijn overweging oa. over een overstekend hert toen hij 

’s morgens naar Beckum was gereden. Halverwege de Deldenerdijk 
ongeveer. Het was een passende beschouwing over hoe het leven zo 
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zijn gang gaat in elke persoonlijke beleving. En dat we ieders belevenis 

moeten respecteren. Echter, er waren dus 19 personen voorin en 30 
personen in de kerk zelf, dat houdt niet over. Maar we moeten het 

ermee doen!... 

 
 Heel andere kost; in Hengevelde kunnen ze er wat van. Artiesten 

contracteren voor 10 seconden a raison van 15.000 euro. Dwz. hij liep 

van het podium na 10 tellen vanwege het gooien van bekers bier 
vanuit het publiek. Jil’ Kleine heet de jongeman, die zich artiest noemt. 

Ze houden daar in het mekka van de Zomerfeesten wel voor stunts 

met overtreffende records. Maar dit landelijke nieuwsfeit wierp toch 
wel een smet op dat imago van Hengevelde. Maar ja, dat is een 

ingebouwd risico als je zulke omhoog gevallen piepeltjes voor zo’n 
bedrag contracteert. En schijnbaar vooráf moet betalen… 

 
 Even geïnformeerd bij Zomerfeestbestuur. Pinksterfeesten  

liepen dit jaar redelijk goed, maar nog niets te zeggen over een 

eventueel batig saldo. Rekeningen nog niet allemaal binnen/verwerkt. 

Volgend jaar 100 jaar volks-zomer-Pinksterfeesten Beckum! 
De intentie is om dit passend te vieren, plannen worden gemaakt. 

Laten we ons met z’n allen er weer voor inzetten! 
Even terugblikken in de historie (met veel fantasie); Er werden vooraf 

leuzen gelanceerd als Leu schoeft an met Peenkster – Beckum kats 

van’t rit – ’t tèènt’n leam geet los – dat mot kön’n met Peenkster. En 
muziek was oa. van Sang und Klang, Imca Marina, Baggus, Maywood 

en veel andere sterren. Nu de realiteit volgen jaar. En maar hopen dat 
het waardige jubileumfeesten worden!! 

 
Appelsap uit eigen tuin op Blasiusfestival 
 

Op 30 september kunt u uw eigen appels laten persen tot een heerlijke 

melange van appelsap. Hebt u een kruiwagen vol appels (circa 50 kg) en u wilt 
nog lang genieten van uw eigen appels tot appelsap, meldt u dan van tevoren 

aan bij de marktmeester voor de appelpersdag dmv een sms of app naar 06-

25390965 of op onze website www.blasiusfestival.nl en tot 25 sept. kunt u 
appels aanmelden. Persen op volgorde van aanmelding van 12 tot 16 uur. 

Sorteer de appels en spoel het zand eraf. Kleine valplekjes en wormsteek niet 
erg, soort appels maakt niet uit. Rotte appels beïnvloeden de smaak nadelig.  

Indien na het persen en afvullen tot 5 liter verpakking de sap vorst vrij en 

droog wordt opgeslagen zijn ze 2 jaar houdbaar. Per liter betaald u 1 euro. 

 

http://www.blasiusfestival.nl/
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Open huis Erve het Geurts 
 

 
Gezellige Zomerfair door dagbesteding en werkbegeleiding. Op 16 juni 

2018 organiseerde Erve Het Geurts een Zomerfair waar tijdens de 

dagbesteding zelfgemaakte producten tegen een schappelijk prijsje te koop 
waren. (tekst en foto; Hengelo’s weekblad) 

 
 

ROLSTOELEN IN BRUIKLEEN  
Het is al weer enkele jaren geleden dat De Zonnebloem afd. Beckum 
twee rolstoelen kreeg aangeboden. Deze rolstoelen staan 
geparkeerd bij De Beukenhof en zijn bedoeld voor inwoners van 
Beckum die op enig moment één of meerdere dagen een rolstoel 
nodig hebben. Gratis en voor niks. 
 

Even een telefoontje naar Henk ter Braak (06-53374800), Rie Menkehorst (074-
3676590) of Egbert Pasman (06-20171498) en er wordt er één voor u gereserveerd en 
klaargezet. Wij brengen dit nog maar weer eens onder de aandacht omdat wij 
constateren dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zijn omdat zo weinig 
mensen behoefte hebben aan een rolstoel, maar het zou ook zo maar kunnen dat deze 
service aan uw aandacht is ontsnapt. Vandaar deze herinnering. 
                                                                                      Egbert Pasman 
 

H. Blasius Beckum weekendvieringen 
JUNI 

Za. 30 juni  18.30 uur  EUCHARISTIEVIERING 
      Past.Oortman/Dames- en Herenkoor 
JULI 
Zo. 08 juli  09.30 uur  EUCHARISTIEVIERING 
      pastor Nowara/Dames- en Herenkoor 
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Za. 14 juli  18.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      SCHOOLVERLATERSVIERING 
      pastor Ogink/Spirit 
Zo. 22 juli  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Za. 28 juli  18.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      pastor vd Bemt/Dames- en Herenkoor 
AUGUSTUS 
Za. 04 aug.  18.30 uur  GEEN VIERING 
Zo. 12 aug.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
Za. 18 aug.  18.30 uur  GEEN VIERING 
Zo. 26 aug.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
SEPTEMBER 
Za. 01 sept  18.30 uur  GEEN VIERING 
Zo. 09 sept  10.30 uur  H. GEESTVIERING/Sint Isidorushoeve 
      BOERDERIJVIERING 
Za. 15 sept.  18.30 uur  GEEN VIERING 
Zo. 23 sept.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Za. 29 sept.  18.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

Pastor Timmerman/Dames- en 
Herenkoor 

 
 

JUBILEUM VOLKSFEESTEN OELE  
op 31, 32 en 33 augustus 
 
Wat 100 jaar geleden begon als een klein buurtfeest is uitgegroeid 

tot een gezellig Oeler volksfeest. Natuurlijk moet dit jubileum groots 
gevierd worden. Als organisatie hebben we ons uiterste best gedaan 

om een grandioos programma op te stellen Tot Vreugd Van Elk. Een 

aantal highlights brengen we hier onder de aandacht. 
 

Op zaterdag 1 september hebben we zoveel moois dat 1 podium niet genoeg 
is, er wordt een heus festivalterrein gebouwd met een binnen- en een 

buitenpodium. De kinderen kunnen zich ‘s ochtends uitleven tijdens allerlei 
workshops. ’s Avonds pakken we uit met Bökkers, de Mumfords & Sons tribute 

band, Livin’Room en DJ’s. Kaarten zij te koop via volksfeestenoele.nl. 

 
Zondag 2 september begint met de fietstocht en oldtimerrit. Er worden mooie 

tochten uitgezet in de omgeving waarbij er genoeg tijd is om gezellig bij te 
kletsen. Voor de sportievelingen onder ons staat de Grösvolleybal weer op het 
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programma. De eerste editie van Tractor-Factor was vorig jaar meteen een 

succes, dit jaar wordt  het -letterlijk en figuurlijk- nog grootser en 
spectaculairder. Op twee trekkers die klaar staan moeten hindernissen 

overwonnen worden, daarbij spelen niet alleen snelheid en techniek een rol, 

maar ook inzicht en precisie. De strafseconden lopen snel op als je niet goed 
stuurt en op andere onderdelen zijn juist weer seconden te winnen. Kortom, 

een behendigheidswedstrijd die niet op het programma mag ontbreken. ‘s 
Middags kun je met een helikopter de hoogte in. Wil je de omgeving eens 

vanuit de lucht bekijken? Heb je je huis al van boven gezien? Dat kan nu! 

Reserveer een plek via volksfeestenoele.nl/helikopter. 
 

We hebben nog veel meer in petto, voor de rest van het programma 
kijk je op www.volksfeestenoele.nl. Tip: volg onze pagina’s 
facebook.com/volksfeestenoele en instagram.com/oelevolksfeesten, 
daarmee blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.  
 

Tot ziens op 31 augustus, 1 en 2 september!, Bestuur Volksfeesten Oele 
 

Vrijdag 31 augustus 
18:00 uur Feestavond 

20.30 uur Officiële opening 

Zaterdag 1 september 
10:00 uur start 100 jaar kids @ Oele 

11:00 uur start Steenslagrally  
13:30 uur afsluiting 100 jaar kids @ Oele mét ouders 

14:00 uur schijfschieten 
14:30 uur vogelschieten 

V.a. 21:00 uur Mumfords & Sons tribute, DJ Jelmex, Livin’Room, DJ Arjan, 

Bökkers 

Zondag 2 september 
10:30 uur Vertrek Oldtimer Trekkerrit 
vanaf 12:00 uur Helikoptervluchten 

12:00 uur Fietstocht (gratis deelname +/- 25 km), diverse attracties voor 

de kinderen 
13:00 uur Grösvolleybal 

13:30 uur Aankomst Oldtimer Trekkerrit & Oldtimershow 
14:00 uur Tractor-Factor, Joint Adventure 

17:00 uur Papa di Grazzi 

 
 
 

http://www.volksfeestenoele.nl/
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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 

 

 

 
 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 6, 2018 

pagina 35 

Het belang van een plattelandsdorp 

doorpakken… 
 

Het wilde tot frustratie van echt betrokken dorpsgenoten maar niet vlotten met de alle 
plannen, die uitgebroed werden tot een leefbare toekomst voor het dorp. Er werden op 
onderdelen spaken in het wiel gestoken door weerspannige ambtenaren ten stadhuize 
en bij de provincie. Ook het 2x vaststellen van convenanten voor de Dorpsplannen met 
de gemeente lijkt een stevige stap om samen de agendapunten voortvarend aan te 
pakken, maar ‘de opbrengst’ is vooralsnog matig. De oogst na dat eerste dorpsplan, 
met veel overleg en weliswaar enig gegroeid onderling begrip, leek schraal. Dat klinkt 
wat vervelend voor de mensen die zich er oprecht voor inzetten. Maar op sommige 

agendapunten haakten zelfs werkgroepen af vanwege verregaande onwil bij de 
gemeente.  
En de sussende woorden om toch vooral begripvol met elkaar in gesprek te blijven, 
betekenen dan weer een soort patstelling. De plannen voor nieuwe kleedkamerbouw 
waren 3-4 jaar geleden enkele keren hautain afgekeurd op het gemeentehuis en pas na 
een gepeperd appel in dit maandblad BBB werd - na tussenkomst van een wethouder 
en coördinator - ‘de mond gesnoerd’ van de onwillige ambtenaren. Fatsoenlijk overleg 
eerst, oké. Maar indien dat geen resultaat oplevert, dan is duidelijke taal de enige 
remedie. Doorpakken dus. Want men houdt het dorp anders vakkundig in gijzeling.  
In het politieke forum onlangs kwam een actiepunt Entree vh dorp ter sprake. Steeds 
was een goed onderbouwd plan getorpedeerd; vooral vanwege het punt van 

eigenaarschap, aansprakelijkheid nadien etc. Aanwezige ambtenaren bij dat forum 
spraken uit, dat die oneffenheden op het stadhuis snel opgelost dienden te worden…. 
Nu alweer 3 maanden later blijkt bij navraag bij de betreffende werkgroep, dat eea. 
door nieuwe coalitievorming in de gemeente weinig voortgang heeft. 
 
Dan het agendapunt, dat al jaren in het dorp de grootste prioriteit heeft; woningbouw. 
Mede door politieke ontwikkelingen, lees voortschrijdend inzicht bij de provincie, werden 
de plannen belemmerd; herontwikkeling/inbreiding etc. Na veel gedoe, oa. actie 2 voor 
12 en publicaties van de dorpsraad met wervende teksten, lijkt er nu licht aan de 
horizon te zijn. 

Het KROON kennisteam werd door de dorpsraad ingeschakeld en kon een maand 
geleden een – zo op het oog - kansrijk plan presenteren. Staat ook in deze BBB 
vermeld, is mooi. Wel dient opgemerkt te worden; gaat de provincie zonder mekkeren 
overstag en zorgt de gemeente Hengelo daadwerkelijk dat de plannen geheel 
gefaciliteerd gaan worden? Kan een nieuw geformeerde coalitie blijven meegaan in de 
breed geuite woonwensen? En dat binnen de gestelde tijdslimieten? We zullen het over 
2-3 maanden horen. En ja, het klopt. In deze beschouwing kan – gezien eerder 
opgedane ervaringen - een gevoel van cynisme niet geheel weggepoets worden. Maar 
we proberen het glas halfvol te houden…Maar dan wel gewoon doorpakken1 
Resumerend; over welk dorp zou deze realistische beschouwing van toepassing kunnen 
zijn? Inderdaad, dat lijkt veel op ons eigen dorp Beckum… 

                                                                                                 Eindredactie BBB 
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Datumbank 
30 juni  TVO Tennis: Jeugdtoernooi. Aanvang 14.00 uur 
30 juni  TVO Tennis: Langste Dag toernooi. Aanvang 19.00 uur 
30 juni  Zonnebloem: Zonnedag 
  4 juli  2e avond over de toekomst van de Beckumer  
  Gemeenschapsgebouwen. Aanvang 20.00 uur in 't Proggiehoes. 
21 juli  Oud Papier 
18 aug.  Oud Papier 
28 aug.  Beginnerscursus AED (bij voldoende deelnemers) 
31 aug t/m 2 sept.    100 jaar Volksfeesten Oele. 

9 sept. The Brainrun. Van 13.00 uur tot 16.00 uur. Georganiseerd door 
Jeugdraad en TVO Omni Jeugd. 

12 sept. OVBO; gastspreker. 
15 sept. Oud Papier 
15 sept. De Lus van Beckum.  Aanvang 17.00 uur 
21-22 sept. Beckum Open Darttoernooi 
26 sept. Herhalingscursus AED (voor genodigden) 
29 sept. Corn County Hakselmiddag; oude hakselaars die mais oogsten. 
       15.00-18.00 uur 
30 sept. Blasiusfestival van 12.00-19.00 uur. 
  3 okt.  Zonnebloem; Muzikale ontspanningsmiddag 

  8 okt.  Herhalingscursus AED (voor genodigden) 
20 okt.  Oud Papier 
17 nov.  Oud papier 
29 nov.  OVBO; Thema-avond. 
15 dec.  Oud papier 
2019 
19 jan.  Oud papier 
16 febr.  Oud papier 
2 maart  TVO Kaartmarathon 
*************************************************************** 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018   
23 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 
 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter wel 
informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het contactformulier van 
de site in en we zetten het online. De informatie wordt ook meegenomen in de agenda 
van de BB 
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