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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……………………………………09 
 

Weer een boeiende, propvolle uitgave van BBB. Met actuele info uit ons 
actieve dorp voor alle Beckumers en sympatisanten, wees er trots op; 
 

…Laatste week nieuws… 
 

We hoopten in deze BBB een voortgang van de nieuwbouwplannen voor 
Beckum te kunnen melden. Maar er kwam desgevraagd geen reactie van Kroon 
kennisteam. (Zie ook dorpsplanbijlage!)Wel laat de Dorpsraad Beckum weten 
dat ’hun jaarvergadering plaats vindt op donderdag 25 oktober 2018 in ‘t 
Proggiehoes.> Aanvang 19.30 u Aansluitend vindt de POLITIEKE MARKT plaats 
Aanvang 20.00 u. De fractievoorzitters van de politieke partijen (gem. Hengelo) 
zijn dan aanwezig en beantwoorden vragen van de aanwezigen’. 
 

Koor INSPIRATION zingt voor de stichting Evi op Za. 6 oktober- Momentum 
Boekelo – 20 uur – entree 5 euro, incl. koffie/thee 
 

HOT NEWS!! Midwinterfeesten Beckum 2019 op 26 januari as. bij het Wapen 
van Beckum 
 

In de competitievoorbereiding is ook TVO handbal al volop bezig. Met 
bootcamp (op de trappen in tunnel klimmen!) en kick-of sessies. Goed bezig 
dames! 
 

Alle TVO jaarvergaderingen zijn op 26 september as. Met oa. veel jubilarissen  
en stand van zaken bij de afdelingen. Waaronder stand van zaken cq. kansen 
voor hybrideveld. Plannen vorige week nog in de pers! KOMT ALLEN! 
Het TVO Gilde gaat nadien nieuwe voorstellen tot nuttige donaties voor de 
afdelingen bespreken. Plus aanmelding nieuwe leden; mutatie + nieuw lid! 
 

Over de Lus van Beckum; verslag op pag. 40! 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 OKTOBER  
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WAT U LEEST IN DEZE SEPTEMBER BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Green Stock, nieuwe, schone energie; kansrijk idee uit Beckum? 
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen, Beckum kiest 
Tonny ter Avest,’ mooi geweest na 45 jaar’ 
Zonnebloem, ontspanningsmiddag 
Afscheid bij de Bleek van juf Astrid 
Ondernemer voor het voetlicht, Helga Leferink 
Schenkingen door OVBO 
Oegandees kinderkoor bij de Bleek 
Muiterweek draait door met succes 
Voetbalkamp TVO en Hoeve jeugd, toppie 
Duim omhoog van bejaarden gymmers 
De laatste werkdag van… Toon Wentink 
Kerst in Beckum 
Luk akkefietjes 
Zijlijn, column 
Carbagerun 2018, avonturiers 
Verlichte boerderijen-gebouwen route 
Oele geniet van jubileumfeesten 
Pitamientjes, de jeugd aan het woord 
Jeugdtennis toernooi 
Wijkagent Willie vertrokken 
Stand van zaken werkgroep AED 
Luk Akkefietjes 
Blasius festival, gevarieerd evenement 
Appelsap persen bij festival 
Het bloemetje, creatief 
Als het beestje maar een naam heeft 
Kan-nie-waar zijn, ludieke visie 
Vrijwilliger 2018 
Wist u datjes 
Misvieringen oktober-november 
TVO 1 start voorbereiding competitie 
Nieuws Vrouw Actief/ Datumbank 
Brainrun 
Gezondheidscentrum pastorie 
Lus van Beckum, hardloopfestijn 
EXTRA MIDDENBLAD; STAND VAN ZAKEN DORPSPLAN!  
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Green Stock Energy Het Ei van Columbus? 
 
DE ENERGIETRANSITIE BECKUM - Ze gaan de wereld redden. Nou ja, 

bij wijze van spreken dan. De boeren Marcel Ottink, Remco Waanders 
en Arjan Leefers en industrieel ontwerper Martin Vossebeld zijn in 

ieder geval behoorlijk opgewonden over hun uitvinding. 

 

Struvietkorrels uit 
mest als schone 
en veilige accu. 
Melkveehouders 
voeren stikstof af 
via het 
stopcontact. 
Drie Twentse 

melkveehouders en een uitvinder hebben een oplossing bedacht voor een 
belangrijk vraagstuk rondom groene energie: de opslag van de geproduceerde 

elektriciteit. Zij gebruiken daarvoor struvietkorrels uit mest. 'Een schone, veilige 
en oneindige accu.' En voeren en passant stikstof af via het stopcontact. 

De Boekelose melkveehouders Arjan Leefers en Remco Waanders en Marcel 

Ottink uit het naburige Beckum praten met passie over hun vinding. Industrieel 
ontwerper Martin Vossebeld completeert het kwartet. Aan de keukentafel bij 

Ottink gaat het over het energieneutraal winnen van écht groene stroom, 
waarbij geen CO2 wordt verbrand. En waarbij mest wordt gebruikt als bron. 

Remco: “Met dit systeem los je een heel groot deel van de mestproblematiek 

op voor de rundvee- en varkenshouderij.” 
Het procedé komt erop neer dat mest wordt gescheiden in een dunne en een 

dikke fractie. Aan de dunne fractie wordt magnesiumzout toegevoegd. Dat 
bindt zich met ammoniak en fosfaat in de mest. Dat kristalliseert vervolgens tot 

struvietkorrels, die lijken op grove kristalsuiker. “Dat struviet is de basis”, zegt 

Martin Vossebeld. “Het is de buffer voor zowel de opslag als de productie van 
stroom.” Kleine witte struvietkorrels als accu, het klinkt magisch. Maar 

scheikundig bezien kan het. Daarbij speelt ammoniak een cruciale rol. Want uit 
de struvietkorrels kun je via precipitatie – een scheikundig proces dat neerkomt 

op opwarming – weer ammoniak vrijmaken. Als je dat gas verbrandt via een 
aggregaat of in een brandstofcel omzet, kun je stroom opwekken. “En als je 

stroom wilt opslaan, kan dat ook in ammoniak”, vertelt Vossebeld. “Dat werkt 

met elektrolyse. De Nuon is heel druk bezig met de ontwikkeling van de 
ammoniakaccu. Maar wij gaan nog een stap verder”, benadrukt hij. “We slaan 

de stroom dan niet op in de ammoniak, maar via kristallisatie weer in de 
struviet.” De stroom zit dan veilig opgeborgen in de witte korreltjes. Zo zijn de 
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mestkristallen dus toe te passen als een eindeloze schone accu, legt het viertal 

uit. Zij opereren inmiddels onder de naam Green Stock Energy. 
 

Hoofdpijndossiers 
Met hun vinding willen ze een van de hoofdpijndossiers van de groene 
energiebranche oplossen: hoe sla je overtollige geproduceerde windstroom of 

zonne-energie handig op? Vossebeld: “Huishoudens met zonnepanelen op het 
dak gebruiken gemiddeld 30 % van de stroom direct, op het moment dat het 

wordt opgewekt. De overige 70 % wordt dan geleverd op het elektriciteitsnet. 

Wij gebruiken die overschotstroom. Deels in het proces, om struviet te 
produceren. En wat overblijft, slaan we op in struviet.” Wanneer 's avonds de 

zon onder is en de huishoudens stroom nodig hebben, kan dia via de 
omzetting van struviet naar ammoniak worden terug geleverd. “Het mooie van 

dit systeem is dat het volledig energie-neutraal is en ook CO2-neutraal. Want 
bij de verbranding van ammoniak komt geen CO2 vrij, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de verbranding van andere biogassen”, volgens de veehouders. 

Op die manier kan worden voldaan aan de eisen van het Parijse 
Klimaatakkoord. Sterker nog: er wordt CO2 gereduceerd. Want de koolstof 

blijft achter in de dikke fractie, die kan worden aangewend op bouwland. “Zo 
gaat de C weer terug de bodem in, en de O2 als zuurstof de lucht in”, aldus 

Remco Waanders. Nog een voordeel: met struviet als buffer voorkom je ook 

piekbelasting van geproduceerde  
(zonne-)energie op het elektriciteitsnet, geeft Vossebeld aan. 

 
Kunstmeststof 
De struvietkristallen kunnen een keer of zeven worden gebruikt voor het 
opslaan en terugleveren van stroom. Daarna werkt het proces minder goed. 

Maar de fosfaatbemestingswaarde van 'oud' struviet blijft overeind, dus je 

houdt er nog steeds een prima kunstmeststof aan over, is het idee. En vanuit 
de mestput kan continu de grondstof voor nieuwe, verse struviet worden 

geleverd. Voor de veehouders zit het voordeel erin dat ze via de omzetting van 
ammoniak (NH3) in stroom, in feite stikstof afvoeren via het stopcontact. 

“Daardoor creëer je meer ruimte binnen de PAS”, zegt Remco Waanders. Het 

punt is alleen dat de mestwetgeving nog niet berekend is op de afvoer van 
stikstof op die manier. Struviet uit mest wordt bovendien beschouwd als een 

meststof, en niet als een bron om elektriciteit mee op te wekken. Terwijl er 
industrieel gezien (bijvoorbeeld binnen de afvalwaterzuivering) ook struviet 

wordt geproduceerd met behulp van ammoniak en elektriciteit. Remco 

Waanders laat twee boterhamzakjes zien gevuld met struvietkorrels. “Het ene 
struviet is gemaakt uit mest, het andere is industriële struviet. Hetzelfde spul, 

maar toch gelden er andere regels voor.” Daarom zijn de mannen van Green 
Stock Energy half augustus in Den Haag wezen praten, om bij het ministerie 

van landbouw een ontheffing aan te vragen voor een pilot waarbinnen dat 
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soort vraagstukken kunnen worden opgelost. Wat ze voor ogen hebben: een 

klein, regionaal cluster van woningen met zonnepanelen en 
veehouderijbedrijven met mestproductie. Bijvoorbeeld in een postcoderoos. Op 

elk boerenbedrijf kan uit mest struviet worden geproduceerd en stroom 

geleverd. De andere kant op, het via elektrolyse omzetten van overtollige 
elektriciteit in ammoniak (en vervolgens weer in struviet) is een vrij kostbaar 

proces. Daarvoor zou binnen zo'n cluster één centrale installatie kunnen 
worden gebruikt. Het voordeel van een dergelijke clustering is dat je het klein 

kunt opstarten, en steeds verder uitbreiden. Bovendien is deze manier van 

groene stroom produceren ook nog goed voor de lokale binding tussen boeren 
en burgers, stellen ze. Het opzetten van zo'n pilot kost handenvol geld; de 

boeren zijn daarom hard aan het lobbyen voor subsidie, zowel op provinciaal, 
landelijk als Europees niveau. CDA-Europolitica Annie Schreijer is onlangs al op 

bezoek geweest bij de heren van Green Stock Energy. Ze hebben er volop 
vertrouwen in. “Dit systeem biedt aan alle kanten voordelen. Het is schoon, 

veilig, energieneutraal, CO2-reducerend. Het sluit volledig aan bij de 

klimaatdoelstellingen van Parijs. En het stikstofoverschot wordt omgezet in 
stroom. Binnenkort gaan we praten in Duitsland, op het bondsministerie van 

Noordrein-Westfalen. Daar hebben ze een overschot aan windenergie én een 
nitraatprobleem.” 
                                                                                        Martin Vossebeld 

 
 

Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen 
Keuze voor combinatie van voorzieningen 
 
Op woensdag 4 juli is de tweede grote avond voor inwoners en 

verenigingen van Beckum, Oele en Stepelo gehouden. Ging het in 
januari nog om de vraag welke functies we over 20 jaar nodig hebben 

om de gemeenschap levend te houden, nu was het de beurt aan de 
gebouwen. 

 

Vier gebouwen zijn beschikbaar en aan de hand van doelen en uitgangspunten 
zijn de volgende scenario’s voorgelegd: 

1. Alles laten zoals het is 
2. Optimaliseren 

3. Geertman + 

4. Kerk in de steigers, met extra functies 
5. Nieuwe multifunctionele accommodatie 

 
Een volle zaal met zowel jongeren als senioren hebben individueel hun 

positieve en negatieve kanten van elk scenario op papier geschreven. Daarna 
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konden stickers met de voorkeur worden geplakt. Uitkomst is dat twee 

scenario’s met kop en schouders boven de anderen uitsteken, te weten 
scenario 4 en 5.  

 

Scenario 4 houdt in 
dat alle functies, te 

weten sport, cultuur 
en ook bezinning, 

onderwijs en ont-

moeten moeten 
worden onderge-

bracht in of aan het 
kerkgebouw. Alle 

overige gebouwen 
zullen worden her 

ontwikkeld en/of 

verkocht. Scenario 5 
betekent een geheel 

nieuwe accomm-
odatie waarin alle eerder genoemde functies worden ondergebracht. Alle 

huidige gebouwen worden in dat scenario her ontwikkeld en/of verkocht. 

Voordelen zijn het bijeenbrengen van de gemeenschap, een centrale locatie in 
het centrum van Beckum en voordelen voor beheer en exploitatie. De kerk 

kreeg de meeste stemmen maar naar verhouding stemden de jongeren meer 
voor een compleet nieuwe accommodatie. Duidelijk is ook dat bijna niemand 

alle vier gebouwen wil behouden om alle gemeenschapsfuncties onderdak te 
bieden. Behoud van alle vier gebouwen zorgt voor versnippering en is 

bovendien niet duurzaam en niet te dragen. Dat neemt niet weg dat men het 

beeldbepalende van ’t Proggiehoes en kerk belangrijk vindt, zij het met een 
(deels) andere invulling.  

 
Komende tijd wordt een advies aan de stuurgroep geschreven, met daar 

aandacht voor ruimte, financiën en ook organisatie/beheer, met wellicht 

mogelijkheden voor een Stichting Beckum. We danken alle aanwezigen van 4 
juli hartelijk voor hun meedenken. De werkgroep TBG volt zich gesteund in de 

visie voor de langere termijn en wil dit graag via de stuurgroep van het 
Dorpsplan koppelen aan de kansen voor woningbouw in Beckum.  

 

                                                                          Gerard Lansink Rotgerink 
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Tonny ter Avest stopt bij het BBB team, hulde 
 

Het zal even wennen zijn. Ze was vergroeid met het Beckumer 
maandblad. Al meer dan 44 jaar; eerst Zwart op Wit, later BBB, elke 

3e of 4e woensdag van de maand.  
 

Immer goedgemutst kwam ze bij de sportzaal, boven in de afwerkruimte. Om 

de 700, later 800 exemplaren samen met de afwerkploeg - vel voor vel - te 
verzamelen. Er ontstond een hechte groep gemotiveerde dames en heren die 

vooraf en tijdens de werkzaamheden lief en leed over het dorp maandelijks 
doornam. Een waar social media gebeuren, maar dan via persoonlijke 

gesprekken uitgevoerd over vrolijke en droevige zaken. 

Tonny ter Avest is de naam, 88 jaar. Moeder van bijzonder creatieve kinderen 
en echtgenote van Johnny, die haar (en ons!) eerder dit jaar is ontvallen. Bijna 

allen hebben hun sporen in het culturele, sociale en kunstzinnige gebeuren in 
Beckum ruim verdiend de laatste 50-60 jaar. In de politiek, bij het jeugdwerk, 

met schilderen en muziek, in werkgroepen, Proggiehoes zaken, Pinksterfeesten 
en wat al niet meer zij. 

Terug naar Tonny. Ze was uitgenodigd op de jaarlijkse BBQ van de Stichting 

Druk voor Beckum. Die geneuglijke bijeenkomst zo eens per jaar voor alle BBB 
medewerkers. Maar om begrijpelijke reden zag ze er van af. Na bijna 45 jaar 

trouwe dienst was ze enigszins uitgeblust. Ook het feit dat Johnny haar is 
ontvallen, ‘heeft erin gehakt’. Haar steun en toeverlaat op veel gebieden mist 

ze nog steeds. Dat merkt ze nog dagelijks en dat kost wennen. Daarbij komt 

ook het feit dat zelf ook kampt met haar gezondheid. Desondanks houdt ze de 
moed erin! Maar al met al redenen te over om te stoppen met haar BBB 

werkzaamheden. Ze was er trots op, dat ze bij het maandblad Beckum Beter 
Bekeken haar steentje kon bijdragen. ‘Ik deed het altijd met veel plezier’, stelt 

ze bij herhaling. Tonny ter Avest had nog een extra sociale functie binnen de 
BBB groep. Ze hield punctueel de verjaardagen van alle medewerkers bij. Om 

de beurt kwam er maandelijks een traktatie op tafel als er weer iemand jarig 

was (geweest!). Op een papieren schema werd alles secuur bijgehouden. Deze 
taak heeft Ria Jannink er maar bij genomen. 

 
Tonny zit klaar aan de keukentafel, knikt vriendelijk en kijkt goedkeurend op 

de klok bij mijn binnenkomst; ‘mooi op tijd’. Zij kijkt uit op de tuin en het 

tegenover liggende culturele centrum Proggiehoes. Haar dochter knipt handig 
met zorg de buxusplanten bij, het heeft eindelijk geregend dus kan het weer! 

We kijken met haar terug op die lange periode van inzet voor Zwart op Wit en 
BBB. Maar ook over het wel en wee en gewoonten van vroeger. Nostalgie ja, 

‘was anders maar ook mooi’. ‘Ik werkte bij Berenschot in Hengelo, jaren ’50. 

Eerst in het archief, later als cheffin typekamer. Toen we trouwden, was het 
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volgens de toen geldende gewoonte, dat de vrouw stopte met buitenhuis 

werken. Zo hoorde dat toen’. Dat Proggiehoes ja, moeten we trots op zijn. 
Mooi dat veel vrijwilligers een doorstart mogelijk hebben gemaakt. En nee, ik 

heb geen probleem met overlast bij sommige feestactiviteiten. Muziek is altijd 

mooi, beter dan zinloos trammelant schoppen’. Over muziek maken gesproken; 
Tonny heeft die jaren ’50 met een 9 koppige band gespeeld, de Kilima 

Hawaiians. Allemaal leden van de families ter Avest en Mentink t.w. Adolf en 
Annie Mentink, Laurens en Anny Mentink, Frans Mentink, Anny ter Avest, 

Tonny en Johnny ter Avest en Truus ter Avest. Ze speelden Hawaï muziek in 

Beckum en buurtdorpen. ‘Mooie tijd was dat, maar ook behelpen met het 
vervoer. Op de fiets je eigen instrument meenemen’. Nog even terugdenkend 

aan Johnny; ‘Tja, ineens was hij er niet meer. Denk nog steeds, dat hij zo weer 
komt’. Maar nuchter stelt ze dan; ‘het is niet anders, ik zal er vrede mee 

moeten hebben. En dat gaat wel goed, want ik heb ook veel steun van de 
kinderen. Ze staan altijd klaar voor allerlei zaken, dat regelen ze onderling wel’. 
 

NOG EVEN OVER BBB TENSLOTTE 

‘Ja dat was een mooie tijd, we hadden altijd een plezierige groep. En ik kan nu 

best stoppen, de groep blijft groot genoeg’. Lachend; ‘a’j bienoa neeng’tachtig 

bunt, is’t ok mooi wes’. En van dat bijhouden van de verjaardagen voor 
traktaties in de koffiepauze schiet haar nog een leuke anekdote te binnen. 

‘Albert Waanders, (eerder ook kleurrijke droogkomiek en Levenslustenaar) 
sprak ik eens aan, dat hij aan de beurt was voor een traktatie. Zei hij doodleuk 

en zeunig; “maar ik ben altijd jarig in de vakantie!” 

Tonny ter Avest heeft inmiddels een bloemetje ontvangen van de stichting 

Druk voor Beckum. Gepaard gaande met hartelijke dank van de BBB ploeg 

voor haar langjarige inzet. 
Jan Ottink 

 

De Zonnebloem, regio “Zonnehof” 
Op woensdag 3 oktober organiseren wij een ontspanningsmiddag bij Zaal Beltman, 
Goorseweg 22a te Diepenheim. Deze middag is van 14.00 
tot 17.00 uur. Kaarten kosten € 10,00 pp0. Heeft u 
belangstelling voor deze gezellige middag, geeft u 
zich dan op voor 25 september a.s. bij Sandra 
Nales, Tel: 3676583. 

 
 

De Zonnebloem regio “Zonnehof” 
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Bericht van De Bleek – Afscheid van Juf Astrid 
 

Wat zijn wij goed begonnen bij De Bleek. Op maandag 3 september 
om 8.30 uur was de START van een heel nieuw schooljaar. Iedereen 

weer terug. Allemaal gezond en voor de meeste gold ook wel “zin om 
te beginnen”.  

In de week voorafgaand is er veel werk 

verricht in en om de school door het 
team om alles weer goed voor elkaar te 

hebben in de groepen en andere ruimtes 
rondom de school. Dit was ook een hele 

speciale week voor juf Astrid. Op vrijdag 

7 september nam juf Astrid na ruim 20 
jaar De Bleek afscheid van haar groep 

en haar kinderen. En wat voor een 
afscheid. Een afscheid met een gouden 

rand. Overdag afscheid van de kinderen.  
Allereerst werd Astrid door haar 

“kleuters” opgehaald van huis. Luid 

roepend werd al snel duidelijk dat juf 
mee moest naar school en dat ze snel 

haar jas aan moest doen. De 
binnenkomst was er ook een om niet te 

vergeten. In een prachtig versierde 

bolderkar werd Astrid door Mohammad 

door de school gereden. Ze leek echt wel 

een koningin. PRACHTIG! 
In groep 1/2 kreeg ze prachtige cadeaus, 

deze waren verstopt in de groep. Dat 
was best even je best doen om alles te 

vinden. Ook een prachtig bloemstuk van 

de ouderraad van De Bleek mocht Astrid 
in ontvangst nemen.  

De groepen 3/4, 5/6, 6/7 en 8  hadden 
een mooi blad voor in haar afscheidsmap 

gemaakt. Dit blad kreeg ze natuurlijk niet 
zomaar. Daar moest Astrid een flink 

aantal opdrachten voor uitvoeren. Na 

deze happening was er tijd voor een 
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traktatie. Een overheerlijk ijsje voor iedereen.  

Na schooltijd was het tijd om afscheid te nemen van collega’s en oud collega’s. 
Mooie, emotionele en ook uitermate grappige woorden werden uitgesproken. 

En allemaal waar. Kortom een welverdiende, prachtige en gezellige dag. Met 

een echt GLOSSY die gemaakt was door collega’s voor ASTRID!  
Namens het team van De Bleek, Petra Kok.  

 
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. 

 

Helga Leferink, 46 jaar, is de ondernemer die in deze BBB centraal staat. Helga 
staat ingeschreven bij de OVBO als Ecomild. Tijdens ons gesprek lopen Owen 

(13), Morris (9), Otis (4) en een dochter van haar zus Yvette rond in de 
woonkamer van haar woning aan de Pastoor Geertmanstraat. Het is 

zomervakantie en op deze warme woensdagochtend helpen Helga en Yvette 
elkaar door de kinderen op te vangen als dat nodig is. Helga’s man Jan (51) 

heeft nog geen vakantie en is dus nog aan het werk. Haar moeder, ook een 

vaste waarde wat oppas betreft, is even uit de roulatie.  
 

Een kijkje op de website (www.ecomild.nl) leert ons dat Ecomild natuurlijke 
cosmetica verkoopt. Denk hierbij aan dagcrème, shampoo zonder parfum, 

babyproducten, biologische zonnebrandcrème zonder parfum, etc. En deze 

producten bevatten geen SLS, parabenen of minerale oliën. Etherische oliën 
zijn ook verkrijgbaar via de site. Deze oliën zijn van zeer hoge kwaliteit en veel 

oliën zijn zowel voor inwendig als uitwendig gebruik en kunnen ook 
bijvoorbeeld in gerechten gebruikt worden. Verder is Ecomild ook groothandel 

met producten voor schoonheidsspecialisten en winkels. Het moge duidelijk 
zijn dat de voorraad in hun woning niet meer opgeslagen kon worden, vandaar 

dat het pand naast de bakker 

aan de Pastoor Ossestraat nu 
als opslag dient.  

http://www.ovbo.nu/
http://www.ecomild.nl/
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Helga heeft altijd veel interesse gehad in 

gezonde huidproducten. Zo is ze in 
aanraking gekomen met de merken Provida 

(cosmetica), Taoasis (aromatherapie/ 

etherische oliën) en Aries. In Nederland zijn 
deze producten nog niet zo bekend, in 

Duitsland des te meer. Toen Helga dan ook 
de mogelijkheid kreeg om als exclusief 

distributeur in Nederland deze producten te 

verkopen, heeft ze na overleg met het 
thuisfront deze kans gegrepen. Ze levert de 

producten niet alleen aan de 
schoonheidssalons en winkels, ook 

particulieren bestellen volop de producten 
die Helga verkoopt.  

 

Maar Helga heeft meer in haar mars. Ze organiseert introductietrainingen voor 
de schoonheidssalon die zo kennis kunnen maken met de producten van 

Provida. Als het een kleine groep betreft, vinden deze trainingen plaats in de 
locatie aan de Pastoor Ossestraat. Als het grote groepen zijn, wijkt ze uit naar 

andere locaties. Trainingen voor gezichtsmassages of visagie worden niet door 

haar gegeven, maar wel door haar georganiseerd. Tussen de bedrijven door 
heeft Helga een deelopleiding gevolgd voor het gebruik van etherische oliën. 

Buiten het feit om dat dit erg interessant en leuk was, krijgt ze ook zo weer 
meer kennis om hiervoor workshops op te gaan starten. Maar dit staat nog in 

het opstarttraject.  
 

Wat Helga wel eens mist, is een sparringpartner/collega waarmee ze kan 

overleggen. Jan, haar zus Yvette en haar nicht Ans springen gelukkig in dit gat 
en helpen haar dan weer verder op weg. 

 
Ze zou graag wat meer tijd besteden aan acquisitie en marketing richting 

salons en winkels. Maar dat laat de tijd niet altijd niet toe met een jong gezin. 

Dat vindt ze wel lastig. “Ik heb het idee dat ik nog veel terrein kan winnen”. Ik 
ben nu aan het bekijken hoe ik ook voor winkels en salons nog beter online 

vindbaar wordt. Mijn achtergrond ligt echt in de online en offline marketing – 
gezien mijn leeftijd vroeger alleen offline en later veelal online. Het is erg 

arbeidsintensief om goed gevonden te worden binnen Google. Social Media 

schiet er door tijdgebrek wel eens bij in.” De particuliere webshop blijft 
overigens wel gewoon bestaan, maar meer uitbreiding naar winkels en salons 

is wel het gene waar de focus ligt. Ze is dan ook veel tijd kwijt met het 

verpakken en versturen van de producten die via de website besteld worden. 
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Dat is soms al bijna een dagtaak. Verder worden de mails ook dagelijks 

bekeken en beantwoord.  
 

Helga is lid van de OVBO. Uiteraard is dat gezellig en kent ze heel veel 

ondernemers al vanuit Beckum, maar vooral de lezingen vindt ze ook een 
geweldige manier om een avondje uit te zijn. “De OVBO nodigt altijd sprekers 

uit waar ik erg nieuwsgierig naar ben en het zijn altijd interessante 
onderwerpen”. Zo zijn Gertjan Verbeek en ‘Adje’ haar favorieten geweest tot 

nu toe. En wat betreft de verdere onderlinge contacten bij de OVBO zegt ze 

lachend: “Een gesprek met een ondernemer uit de bouwwereld gaat natuurlijk 
niet snel over biologische cosmetica. Maar ook zij lopen zakelijk gezien soms 

tegen dezelfde dingen aan als ik.“ Helga heeft voor de OVBO ook al een lezing 
gegeven over vindbaarheid binnen Google. Ook hier helpt ze andere bedrijven 

graag mee.  
 

Helga is dus iemand die gezin en een eigen onderneming combineert. Dan kun 

je voorzichtig concluderen dat de dagen wel vol zitten. Ook in het weekend 
omdat ze dan vaak nog administratief werk doet en ook de bestellingen van de 

webshop bij wil werken. Maar ze vindt het leuk en ze geniet van de tijd met 
haar gezin. Ze heeft het kantoor boven en daar werkt ze vaak ’s avonds nog. 

“Dan liggen de jongste kinderen in bed” 

 
Kortom, het is een drukke bedoening bij Helga thuis. Maar met de hulp van 

Jan, haar moeder en af en toe de kinderen, komt ze een heel eind. “Iedereen 
springt bij, daar waar nodig. Anders was me dit ook niet gelukt”. Maar ze 

neemt voor iedereen de tijd, dat werd ook wel duidelijk tijdens ons gesprek. 
Bernadette Morskieft 

 
Schenking door de leden van de OVBO 
 

De meeste inwoners van Beckum en Oele zullen het 

vast niet zijn ontgaan dat het ‘opleuken’ van de 

entrees N739 Beckum een moeizaam verloop kent. De 
Ondernemersvereniging Beckum Oele hebben destijds 

in het kader van 750 jaar Beckum een schenking 
bepaald om een mooie schuilhut bij een van deze 

entrees te realiseren. In de praktijd bleek de realisatie van de schuilhut om 

diverse redenen niet mogelijk. Daarom is de schenking, na goed overleg 
binnen de OVBO en met begrip van de Stichting 750 jaar Beckum, niet 

doorgegaan.  
Na nieuw overleg met de ondernemers van Beckum en Oele en na een 

stemming binnen de OVBO heeft de schenking inmiddels andere 
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bestemmingen gevonden. In totaal zal € 6.000 worden geschonken aan een 

drietal belangrijke doelen van elk € 2.000. 
- Een bijdrage voor het leerproject aan jongeren betreffende de AED’s in 

Beckum en Oele. 

- Een bijdrage in de aanschaf van nieuw meubilair in ’t Proggiehoes. 
- Een bijdrage voor bijvoorbeeld de versiering van Beckum tijdens 

feestelijkheden. Dit wordt nader uitgewerkt. Pas als zeker is dat de 
versiering realiseerbaar is, zal dit bedrag zijn eindbestemming krijgen.  

       Rob ten Vregelaar, voorzitter OVBO Ondernemersvereniging voor Beckum en Oele 

 

 
Een spetterend optreden van het Oegandese kinderkoor bij basisschool De Bleek op 29 

juni jl. Er was veel te doen en te zien. Kraampjes vol prachtige Afrikaanse spullen, 
hapjes en drankjes. (zie foto). En natuurlijk hadden de kinderen van De Bleek ook 

mooie kunstwerken gemaakt. 

 

Muiterweek 2018 – een terugblik 
 

In de traditionele tweede week van de bouwvak was het ook dit jaar weer tijd 
voor de Muiterweek. Na maandenlange voorbereiding kon het op woensdag 15 

augustus dan echt beginnen met de tweede editie van de Wijn- en 
Bierproeverij. Na het succes van vorig jaar waren het dit jaar opnieuw 

Beckumers van alle leeftijden die zich verzamelden bij Café Halfweg om in de 

avondzon op het terras te genieten van een biertje of wijntje, verzorgd door de 
Twentse Bierbrouwerij en Wineble. Ruim honderd fijnproevers kwamen een 

kijkje nemen en vele enthousiaste reacties volgden.  
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Vol terras op de openingsavond van de Muiterweek, de Wijn- en Bierproeverij 

 

Op donderdag vond het Zomercarnaval plaats in samenwerking met C.V. de 
Beckummer Ossens. Uitgedost in carnavalskleding en in een versierd café met 

de heren van Nieuwjaarsparty de Hoeve achter de bar was het een groot feest.  
Het grasvolleybal toernooi op vrijdag was opnieuw druk bezocht met maar 

liefst 35 deelnemende teams. Toch kan er natuurlijk maar 1 de beste zijn en 
dit was team de Havogangers uit Beckum, onder leiding van Danny Ottink. De 

heren werden nadien gehuldigd in het Café, waar DJ Bart Eshuis een heerlijke 

sfeer verzorgde! 
De volgende ochtend kon iedereen weer vroeg uit de veren; de 

Kauwgumbalrally stond al weer voor de deur! Ruim 60 equipes stonden aan de 
start van een 220 kilometer lange tocht door Oost-Nederland en Duitsland. 

Hierbij gaat het niet om snelheid, maar om een zo strak mogelijke tijd en deze 

kwam op naam van Jeroen Leusink en Leon Egberink in de Adventure klasse, 
en Harry en Ivo Temmink in de Chrono klasse. 's Avonds was het café te klein 

en was het super gezellig tot in de late uurtjes met topband Headline en 
natuurlijk onze huis-dj: Nicky Vannettie! 

Op zondag vond vervolgens de tweede editie van de Strong Muiter Estafette 

plaats. Op een spectaculair parcours onder het toeziend oog van vele 
toeschouwers gingen 25 deelnemende teams van 2 de strijd aan om de snelste 

tijd neer te zetten en deze kwam uiteindelijk op naam van Mick te Braake en 
Lars Buschers bij de heren, en Pleun en Femmie Grevink bij de dames. Na de 

estafette gaf de band Blue Shoes live op het terras een heerlijk showtje weg en 
in de avonduren was het Chris Deluxe die de platen op fenomenale wijze aan 

elkaar wist te draaien. 
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Helaas kon het voetbaltoernooi op maandagavond niet doorgaan vanwege de 

droogte van de voorafgaande maanden maar met een voetvolley toernooi is er 
toch een mooi alternatief neer gezet. Opnieuw een succesvol evenement voor 

Danny Ottink, het was team Halfweg Danny 2 dat er met de prijs vandoor 

ging. De damespoule werd gewonnen door de talenten van Halfweg 2. Na de 
tijd werd er een feestje gebouwd in het café onder leiding van de heren van 

Club Kroket en het bleef nog lang onrustig in en om Café Halfweg!  
 

Dan rest ons alleen nog om een aantal mensen te bedanken. Frank Hendriks 

van de Twentse Bierbrouwerij, Rita Despotovic en Angela Morsink van Wineble, 
C.V de Beckummer Ossens, de mede organisatoren van de Kauwgumbalrally 

en de Strong Muiter Estafette, alle artiesten, vrijwilligers en sponsoren, en 
natuurlijk, iedereen die een feestje met ons gevierd heeft: Bedankt! Zonder 

jullie bestaat er geen Muiterweek! Volgend jaar zijn wij er natuurlijk weer en 
wel van 7 t/m 12 augustus! Tot dan!  

Namens de Muiters, Jari Sigger 

 
Voetvolleytoernooi. Goed alternatief voor het voetbaltoernooi. 

 
Voetbalkamp 2018 TVO en Hoeve V. Jeugd 
Op vrijdag 22 juni vertrokken we om 17.30 uur richting Markelo. Het 
voetbalkamp was begonnen!! 40 jongens stormden de slaapzalen op en 

trokken de stapelbedden van de muur om gezellig bij elkaar te liggen. De 
tassen werden neergegooid en het voetbaltenue ging aan. Een groot aantal 
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jongens heeft het tenue het hele weekend gedragen, zelfs in bed.☺ De 

jongens zijn in groepen verdeeld en met hun eigen team deed hadden ze 

verschillende activiteiten.  
Vrijdagavond zijn ze begonnen met voetballen. Na een broodje knakworst zijn 

ze het bos ingegaan voor een speurtocht. Al snel kwam de eerste groep weer 
terug omdat ze een extreem boze boswachter waren tegengekomen. De 

leiders krijgen volgend jaar een leesbril mee zodat ze het bord verboden 

toegang goed kunnen zien (en lezen). Bij terugkomst kwam er drinken en 
chips en werden er binnen leuke spelletjes gedaan. Hoe jonger ze zijn, hoe 

langer ze wakker blijven. Op de vraag; “ben je moe?”, kwam steeds het 
antwoord; “nee!” En het werd 4.00 uur… En het werd 5.00 uur… Door een 

kookmoeder werden ze netjes terug gebracht naar de slaapkamer. Maar dat 

hielp natuurlijk niet, dus het werd 6.00 uur en 7.00 uur. Tijd om op te staan 
voor de kookmoeders. Om 8.00 uur werden de nachtbrakers onder de jongens 

gewekt met pannendeksels. Tijd om te ontbijten. 

 
Zaterdagochtend was er een 

zeskamp. Na de warme 
uitgebreide maaltijd vertrokken 

we richting Rijssen voor een 

foto- en ruilspel. Weer terug in 
Markelo werden er penalty's 

geschoten. Op naar de 
boterham, waarna de bonte 

avond kon beginnen. Eerst werd 
het spel ‘Doet ie het of doet ie 

het niet?’ gespeeld. Daarna 

begon de playbackshow en dus 
gingen de verkleedkleren aan. 

Niek werd Nicolientje wat hem goed beviel. Zelfs Aqua 
met Barbie Girl of het feestteam: shirt uit en zwaaien maar en het kabouterlied 

werd geplaybackt.. Rond middernacht werd het rustiger. De volgende morgen 

was er (na het uitslapen) het langverwachte eitje bij het ontbijt. 
Na het inpakken van de tas zijn de jongens naar buiten gegaan om te spelen. 

Binnen werd alles aan kant gemaakt waarna de BBQ werd aangestoken. Hierna 
gingen we weer richting Hoeve om daar de vele schone was weer bij de 

(verkeerde) ouders af te leveren. 
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Al met al was het een 

zeer geslaagd 
voetbalkamp. Het weer 

was goed en alle teken 

zijn keurig verwijderd. De 
sfeer onder de Hoevense 

en Beckumse jongens 
was super! 
Als kersverse 

kookmoeders zijn wij 
volgend jaar weer van de 

partij!! 

 
Duim omhoog 
Dikke duim voor de vrijwilligers die onze gymmorgen verzorgen met koffie en 

gezelligheid! Het is het 1e jaar dat deze morgen wordt verzorgd door 10 
vrijwilligers. Het is super verlopen.  
Nog een oproep van onze ouderen voor alle andere ouderen die nog graag fit 

en lenig willen blijven en contact willen houden met leeftijdsgenoten. 
ER IS NOG ALTIJD PLEK! WEES WELKOM VRIJDAGMORGEN OM 10 UUR IN 
HET PROGGIEHOES!! 
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Als dinsdag 26 juni 2018 JE LAATSTE WERKDAG is 
 

Na 44 jaar hangt Toon de pet aan de kapstok en gaat hij genieten van 
zijn welverdiende pensioen. We konden Toon, sfeermaker van het 

eerste uur, natuurlijk niet met stille trom laten vertrekken.  
 

Zijn 'Angels', de dames van het secretariaat, organiseerden een memorabele 
ochtend. Toon ging eerst bij de brandweer in de hoogwerker en kon zo, vanaf 

eenzame hoogte, zijn werkgebied nog eens mooi overzien.  

Echter er volgde 
ook een 'payback' 

van zijn Angels 
voor alle grappen 

en grollen die hij 

met zijn collega's 
heeft uitgehaald. 

Toon verliet met 
een nat pak de 

hoogwerker en 

mocht in een 
overall voor het 

laatst het woord 
nemen voor de 

camera van RTV 

Oost. Daarna 

koffie schenken 

bij de Stoevelaar en de bingo begeleiden. Het was net Geer en Goor! Toon en 

de bewoners waren zichtbaar in hun element’. Tot zover de berichtgeving van 
het passende afscheid van Toon, zoals die door de politie Hof van Twente op 

Facebook werd gezet. Ja, Toon Wentink, wie kent hem niet… in Beckum in 
ieder geval wel. ‘Geëmigreerd’ vanuit het Gelderse Gaanderen (‘waar het gres 

grün is’!) naar Beckum. Waar hij al ras midden in de samenleving stond met 
zijn gezin. Ontegenzeggelijk een geliefd persoon; oprecht, sociaal, meelevend, 

doorpakkend en een vraagbaak voor iedereen.  

In TC Tubantia werd hier dan ook terecht in een mooi persoonlijk verhaal 
aandacht aan besteed. De vele -soms hectische- jaren in het Beckumer 

Zomerfeestbestuur waren onvergetelijk. Daarin zijn hechte vriendschappen 
ontstaan. Toon kon als voorzitter met iedereen overweg en was, zoals 

gememoreerd, een sfeermaker pur sang. De politiepet is nu aan de kapstok 

gehangen. Toon, geniet van je pensioen, het is je van harte gegund!!! 
Jan Ottink 

 

https://www.facebook.com/rtvoost/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rtvoost/?fref=mentions
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Kerst in Beckum 
 

Het is alweer ruim negen maanden geleden dat Kerst in Beckum geweest is en 
nog ongeveer vier maanden en dan is het al weer tijd voor een volgende 

editie. Werkgroep Kerst in Beckum heeft er weer heel veel zin in wij zullen de 

aankomende maanden er weer alles aan doen om een mooi, gezellig en warm 
evenement neer te zetten. Een evenement voor jong en oud waar met elkaar 

een hapje gegeten en een borrel gedronken kan worden. Gewoon leuk!  

Dit jaar is het op woensdag 19 december. Noteer de datum alvast in je 

agenda. Wij zullen via verschillende media informatie verspreiden wat er weer 

te verwachten valt tijdens de Kerst in Beckum. Volg ons ook op Facebook: 
Kerst in Beckum en blijf op de hoogte! Ook dit jaar zullen wij weer een 

kerstmarkt met ongeveer 20 kraampjes gaan organiseren. Wil je er bij zijn of 
heb je een goed idee die je met ons wilt delen, kun je dit mailen naar 

kerstmarktbeckum@hotmail.com. Houd er rekening mee dat vol, vol is. 
Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerst in Beckum 

 
 
 

Zijlijn….Met recht een Zonnedag 

 

Het is alweer een paar maanden geleden dat deze dag georganiseerd werd. 
Zoals altijd bij de Zonnebloem Beckum! Er was gezorgd voor voldoende auto's 

zodat niemand van ons zelf hoefde te rijden en ook aan het vervoer van de 
rollators was gedacht. We kwamen terecht bij het museum de "Wendelzoele" 

in Delden. Een tentoonstelling over het boerenleven van onze voorouders en 
langer geleden. Na de koffie met wat lekkers legde een vrijwilliger uit dat bijna 

alles wat er hing of stond geschonken was en dat ze zelf, de vrijwilligers, ook 

het een en ander bij elkaar sprokkelden.  
Voor de meesten van ons het wel bekend omdat we zelf uit boerengezinnen 

komen maar het was heel interessant. De rollen linnen in het kabinet, de 
bedsteden, vrouwen die zaten te spinnen en iemand zat te weven. Ook buiten 

was alles goed onderhouden. Er werd van alles verbouwd in de tuinen. 

Kruiden, bloemen, fruit en wat dies meer zij. Het geheel wordt gerund door 
vrijwilligers. Na de soep en de broodjes werden we naar het ‘Hoogspel’ 

gebracht voor het toetje. Een heerlijk aangekleed ijsje. Er werd gezegd dat we, 
voor wie dat wilde, ook in de speeltuin mochten! Het was een mooie dag en 

goed verzorgd door de Zonnebloem vrijwilligers. Dames, bedankt! 

Rie Menkehorst 

 

mailto:kerstmarktbeckum@hotmail.com
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Carbagerun 2018 – zomereditie 
1.000 auto's rijden 2.500 km door acht landen in vijf dagen. De ultieme Road 

Trip in een auto van max. € 500. De grootste autorally ter wereld met uniek 
gepimpte auto's. De landen waar dit jaar doorgereden werd: Duitsland, 

Tsjechië, Hongarije, Kroatië en Slovenië. Deze editie, die gehouden werd van 2 

t/m 6 juli, werden door drie Beckumse teams opgeluisterd. Ieder team met zijn 
eigen ervaringen en herinneringen. En ieder team heeft de finish gehaald. 

Hulde voor ‘onze’ teams.  

 
V.l.n.r.: Matthijs van Otten, Bart Bellers, Rik Borgelink, Remco ter Bekke 

 

 
V.l.n.r. Sharon ter Harkel en Luuk Ottink 
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V.l.n.r. Vera Mentink en Mirthe van Otten 

 
 

Verlichte boerderij- en historische gebouwen route op 
26-27-28 oktober 
 

Vanwege het succes van deze route in 2016 willen wij dit evenement om de 

twee jaar organiseren in het laatste weekend van oktober. De start is weer bij 

het Wapen Van Beckum. De routes worden opnieuw ingedeeld en er worden 
enkele wijzigen aangebracht om toch sommige plekken nog beter te zien. Dit 

jaar komen er twee stopplaatsen zodat de rijders wat meer verspreid zijn in de 
route.  

We hopen ook dat er in de route nog meer oude schuurtjes - oude ambachten 
– kunst – tractoren – machines - boomgaarden aangelicht worden om nog een 

mooier beeld te krijgen en als u van mening bent dat uw plek ook in de 

schijnwerpers moet staan en niet op route ligt moet u dat gewoon doen! Soms 
is het van veraf toch nog een mooi plaatje. Wij hopen dat u evenals 2016 aan 

deze prachtige route aan mee gaat doen. 
De commissie  

Remon Scharenborg, Bennie Goselink, Wim Meijer, Martin Veldhuis 
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Oele geniet na van een  
fantastisch jubileumfestival 
In 1918 vierde Oele een vreugdefeest, blij omdat de oorlog ten einde was. Op 

31, 32 en 33 augustus 2018, 100 jaar later, kwam men massaal naar het 
sfeervolle festivalterrein aan de Oelersteeg om dit jubileum te vieren en 

ontving Volksfeesten Oele de Erepenning van Hengelo. 

 
Gezellig buiten zitten op het sfeervolle feestterrein 

De inwoners, oud inwoners, sponsoren en andere betrokkenen werden 
vrijdagavond ter ere van het 100 jarig bestaan van de Volksfeesten Oele 

getrakteerd op een feestmaaltijd. De opkomst was groot, sommigen kwamen 
zelfs van ver. Het eten en drinken smaakte goed en er werd gezellig bijgepraat 

op het prachtige feestterrein. Aan de reacties te horen was het een geslaagde 

avond. Tijdens de officiële opening reikte Burgemeester Schelberg de 
Erepenning van Hengelo uit. Burgemeester Schelberg tijdens de uitreiking: 

‘Oele laat zien hoe mensen zelf iets kunnen organiseren met de hele Oeler 
gemeenschap. Daar heeft het gemeentebestuur groot respect voor en daarom 

ontvangen jullie de Erepenning.’ Heel Oele mag trots zijn op deze 

onderscheiding. We zijn blij met de vele vrijwilligers die zich soms maanden 
lang inzetten, waardoor het Volksfeest is uitgegroeid tot een festival op een 

prachtig aangekleed terrein met drie podia, een heel weekend lang muziek en 
vertier voor jong tot oud, sportieve activiteiten en diverse attracties voor 

kinderen. 
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De zaterdagochtend is traditiegetrouw spelletjesochtend voor de kinderen. Dit 

jaar deden de kinderen verschillende workshops en gingen ze naar huis met 
een gaaf zelfgemaakt graffiti bord. Voor het eerst vertrok de Steenslagrally 

vanuit Oele. Diverse unieke auto’s volgden de route door de mooie natuur van 

Twente en omgeving. De cabrio-rijders gooiden hun dak open en genoten van 
de wind door hun haren. 

Burgemeester Schelberg en oud-
burgemeester Lemstra verrichtten na 

de schutterskoning en -koningin het 

openingsschot bij het vogelschieten. 
Uiteindelijk schoot oud voorzitter 

Hennie Heuker of Hoek de houten 
vogel bij de mannen eraf. Hij mag zich 

schutterskoning van dit bijzondere jaar 
noemen. Op de zaterdagavond was 

het topdrukte. Uit de voorverkoop 

bleek al dat men in groten getale een 
gigantisch feest zou maken van deze 

jubileumeditie. Velen hebben op het 
buitenterrein en in de feesttent 

genoten van Mumford & Sons Tribute, 

Livin’Room, DJ Jelmex, DJ Arjan en 
Bökkers. Wat een supersfeer hing er! 

De volgende ochtend vertrokken zo’n 
80 oldtimers voor een mooie 

toertocht. Na terugkomst werden de 
oude voertuigen opgesteld naast een gloednieuwe luxe reus onder de trekkers. 

Alleen al de wielen zijn zo groot dat menigeen hier niet eens over heen kan 

kijken. Je kon zelf ervaren hoe het is om met zo’n moderne gigant te rijden. 
Weer en andere ‘tak van sport’ was Tractor Factor. Het viel niet mee om met 

trekker en aanhanger het parcours foutloos door te komen. Menig pion werd 
geraakt en het bleek knap lastig om te ringsteken met de pen die op de wagen 

bevestigd was. Daarnaast werd er met een recordaantal teams gestreden bij 

het grösvolleybal. Op het weiland waren velen getuige van het opstijgen en 
landen van de helikopter. Aan de gezichten te zien van degenen die mee 

omhoog gingen, was het een bijzondere ervaring om vanuit de lucht de 
omgeving te verkennen. Ondertussen vermaakten de kinderen zich op de vele 

attracties. Niet alleen oude en nieuwe draaimolens bezorgden hen een leuke 

dag. Ook op de springkussens, klimtoren, bungee trampolines, kabelbaan en 
de scouting activiteiten leefden zij zich uit. Tot slot was het de eer aan 

showband Papa di Grazzi om deze dag af te sluiten.  
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Oele kijkt terug op een top weekend waarin massaal het 100-jarige jubileum 

werd gevierd. Vanuit Oele, Beckum, heel Twente, de Achterhoek, de rest van 
Nederland en zelfs daarbuiten kwamen mensen. Ze brachten ontzettend veel 

gezelligheid mee! Daardoor heeft de organisatie nu alweer zin om komend jaar 

weer een mooi programma neer te zetten.  
Om te noteren: 30, 31, 32 augustus 2019. Volksfeesten Oele, 101 jaren jong!! 
 
Vogelschieten 
Heren    Dames   Jeugd 
1. Hennie Heuker of Hoek  1. Elise Morskieft  1. Job Huiskes 
2. Gerard Grootte Bromhaar  2. Jessica Bos  2. Isa Hylkema 
3. Jan Hazelaar   3. Andrea Haan  3. Teun Meijer 
4. Frank Haan   4. Jeanet Harink  4. Joris Morskieft 
5. Christiaan Markslag  5. Annie Markslag  5. Thies Vruwink 
 
Schijfschieten 
Heren    Dames 
1. Rutger Haan   1. Marjan Alberts 
2. Jos Peters   2. Judith Meijer 
3. Harrie Grootte Bromhaar  3. Maureen Brinkman 
 
Grösvolleybal   Steenslagrally 
1. Meanteam   1. Remond de Lange en Jepke van der Werf 
2. Winnaars van vorig jaar  2. Luuk Ottink en Sharon ter 
Harkel 
3. Groot’n Geert   3. Paul Morskate en Fini Morskate 
 
Tractor Factor 
1. Willy Mulder 
2. Bert Luttikhedde 
3. Harrie Grootte Bromhaar 

 
 
Pitamientjes de jeugd aan het woord! 
 

In deze BBB Twan Asbroek aan het woord. Onder het genot van een beker 
chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Twan staat op de foto op haar 

favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier. 
 
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep: 
Twan Asbroek-9 jaar-groep 6 bij juf Linda en juf Josephine. 

 
Hoe ga jij meestal naar school en moet je ver naar school? 
Ik moet twee kilometer naar school. In de zomer ga ik meestal met de fiets. Ik 

ga dan met m’n broer samen of als m’n zusje meefietst. Dan gaat mama ook 
mee. 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 9, 2018 

pagina 26 

Wat is je favoriete vak op school en waarom? 
Gym, dan kun je veel dingen 
oefenen. Er komen steeds 

weer nieuwe spelletjes bij 

die ik leuk vind. Mijn 
favoriete spel is de 

piepjestest. Dan kun je zien 
of je snel bent en nog 

sneller wordt. Ik heb trap 

vijf al gehaald. 
 
Doe je aan sport? 
Ja, motorcross en voetbal. 
Mijn favoriete sportmannen 

zijn Hellinks (motorcross) en 
Messi (voetbal). Bij voetbal 

sta ik in de spits en soms op 

het middenveld. Ik scoor 
elke wedstrijd wel een goal. En soms ook meer. Volgend jaar ga ik heel 

misschien aan motorcross wedstrijden meedoen. 
 
Zou je wel een andere sport willen doen? 
Ja rugby, ik ben erg benieuwd hoe dat gaat. Gewoon nieuwsgierig. 
 
Wat zijn je favoriete hobby’s? 
Buitenspelen, het is goed voor je. En je kunt leuk schommelen en nog veel 
meer. 
 
Buiten spelen is gezond voor kinderen, wat vind jij? 
Ik ben het daar mee eens. Binnen beweeg je niet zoveel. Je zit dan vaak 

achter de tv en dat is slecht voor je ogen. 
 
Jullie hebben geiten, kippen, ganzen een pony, koeien (4 stiertjes), een hond, 
een konijn en nog varkens. 
Ze zijn heel erg lief. Ik aai Spijkie en Beukje het vaakst. Beukje is een geitje 
waar ik heel goed voor zorg. 
 
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen 
wonen? 
Dat kan wel, ik wil wel heel graag buitenaf wonen. Dus eigenlijk is het wel 

goed zo. 
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Hoe gaat het met jouw zus en broer, in welke groep zitten ze?  
Goed! Britt zit in groep 4 en Sven zit in groep 7. Het is wel fijn dat we nu in 
een aparte groep zitten want we houden elkaar toch in de gaten. 
 
Wat doe je het liefst met het gezin samen? 
Zwemmen in Rekken. Het is een natuurbad er zitten vissen en kikkers in. Er is 

ook veel speelgoed in het water. Bijvoorbeeld een lopende band. 
 
Wat vind je van de speelplaats? 
Ik vind die mooi. Er moet nog een stuk zand bij komen voor de grotere 

kinderen om in te spelen. 
 
Dank je wel Twan voor dit leuke gesprek 

 

 
Deelnemers aan het langste dag TVO-jeugd tennistoernooi op 30 juli jl. Wie weet zitten 

de toekomstige Kiki Bertens en Robin Haase hiertussen! 

 

Wijkagent Willeke gaat ons verlaten 
Deze mededeling bereikte de BBB-redactie eind juni. 

Hallo Beckum en Oele,  
Ik ga jullie verlaten. De organisatie heeft voor mij een andere 
tewerkstelling geregeld. Ik ga met ingang van 1 september werken in 
Steenwijk. De reden hiervoor is dat ik sinds maart in de provincie 
Groningen woon. Steenwijk ligt daardoor dichter bij mijn woonplaats. 
Het is tot op heden nog niet zeker of er een andere wijkagent voor 
jullie komt of dat de functie opengesteld wordt als een leerwerkplek. 

Zodra ik daar meer over te horen krijg, zal ik dat met jullie gaan 
delen.  

Met vriendelijke groet, Willeke ten Bloemendal 
Wijkagent Hengelo Zuid Havengebied, Oele en Beckum 
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Stand van zaken werkgroep AED   
 
 Scholingsproject 
Tot en met juni 2018 hebben reeds 
37 jongeren deelgenomen aan het 

Project Hartveilig BECKUM en 
OELE. Voor de periode na de zomer 

staan nog zo’n 20 jongeren op de 

wachtlijst (de cursussen hiervoor 
staan gepland op dinsdag 30 

oktober, maandag 5 november 
en dinsdag 13 november). In het 

kader van dit project kunnen zich 

nog zo’n 10 tot 20 jongeren 
opgeven. Dus wil je meedoen, laat 

het weten via WhatsApp (0646525076) of via mail: aed-
beckum@outlook.com).  

Het Project Hartveilig BECKUM en OELE is mogelijk gemaakt door de 
Rotaryclub Hengelo Driene en door de Ondernemersvereniging Beckum en 

Oele (OVBO).  
 

 

 

€1000,- €2000,- 
Allen hartelijke dank voor de financiële ondersteuning van dit project!!! Zonder 

deze bijdragen hadden we lang niet zoveel jongeren op kunnen leiden. 
 

 Herhalingscursussen 
Op woensdag 26 september en maandag 8 oktober zijn er  
herhalingscursussen reanimatie en AED-bediening gepland. Locatie: ’t 

Proggiehoes. Inloop vanaf 18.45 uur. Start cursus: 19.00 uur.  

In Oele zijn dit najaar 4 herhalingscursussen gepland. Hart voor Oele zal deze 
data communiceren. 

Belangstellenden (uit Beckum, Oele of elders) voor een beginnerscursus 
reanimatie en AED-bediening  kunnen zich aanmelden via aed-

beckum@outlook.com of hartvooroele@live.nl. Ook degenen die lange tijd 
geen herhalingscursus gevolgd hebben kunnen zich hiervoor aanmelden. Je 

wordt dan op een wachtlijst geplaatst en bij voldoende deelnemers (minimaal 

mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:aed-beckum@outlook.com
https://www.rotary.nl/hengeloodriene/
http://www.ovbo.nu/
mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:hartvooroele@live.nl
https://www.rotary.nl/hengeloodriene/
http://www.ovbo.nu
http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_aed.html
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8) wordt er een datum gepland. Verder kan ook bijvoorbeeld een cursus 

gevolgd worden bij Reanimatieopleidingen Twente.  
 

 

 Collecte 
In december zal er weer een huis aan huis collecte plaats vinden rondom de 
AED’s welke onderhouden worden door de Werkgroep. Degenen die jaarlijks 

doneren of al spontaan gedoneerd hebben willen we niet benaderen. Mocht 
dat toch gebeuren, geef het aan… dan gaan we een deurtje verder. 

 

 HartslagNu en HartveiligWonen 
De beide alarmeringssystemen in Nederland zijn samengevoegd tot één 
landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie. Degenen die reeds ingeschreven 

staan hebben meerdere mails ontvangen hoe men het bestaande account 
moest activeren. Is dit (nog) niet gelukt en je hebt hulp nodig, neem dan 

contact op met de werkgroep. Verdere informatie over het nieuwe HartslagNu 
is te vinden op: https://hartslagnu.nl/artikelen/hartveiligwonen-en-hartslagnu-

slaan-handen-ineen/   

Ben je nog niet aangemeld als burgerhulpverlener en wil je dit nu doen, dat 
kan via de volgende link: https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/  

 
 Vervanging huidige AED’s 
Onze huidige AED’s bij de RABO pinautomaat en het afhaaldepot bij Kamphuis 

Mengvoeders zijn inmiddels 9 en 9,5 jaar oud. Vervanging van deze apparaten 

zit er aan te komen. Streven is om dit nog even uit te stellen maar de eerste 
zal toch volgend jaar vervangen moeten worden en bij een inzet waarschijnlijk 

eerder.  

 
 Bemensing Werkgroep AED 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit drie personen: Christel Pelle, Pascalle 

Ypkemeule en Rita Temmink. Graag zouden we input krijgen van 1 of 2 nieuwe 
vrijwilligers voor de werkgroep. Wie meldt zich aan? Verder krijgt de 

werkgroep ondersteuning voor de volgende taken: 
 Maandelijkse controle van de AED’s door Jan Busscher, 

 Hulp bij de collecte door o.a. Simone de Wit, 

 De financiën worden beheert door Gaatske Colijn / Eddy Meijer, 

 Sonja Mulder biedt ondersteuning bij de cursussen, 

 Ten aanzien van de AED’s kunnen we bij problemen een beroep doen 
op Twente Hart Safe.  

 
Namens de Werkgroep AED Beckum 

 

https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/
https://hartslagnu.nl/artikelen/hartveiligwonen-en-hartslagnu-slaan-handen-ineen/
https://hartslagnu.nl/artikelen/hartveiligwonen-en-hartslagnu-slaan-handen-ineen/
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/
http://www.twentehartsafe.nl/
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LUK AKKEFIETJES 
 

Wat ne onmeunige hette gaf’t in juni en juli. Noa ’t wispelturige wear van 
nattighèèd en dreugte um’t aander in ’t veurjoar, woar at‘ grös de groond 

oetbroes’n, zaat’n de leu, ’t vee en’ natuur in juli te smach’n nor water. Broene 
wèè’n, gin grös te vret’n veur de beeste, eapel nig groter as krellekes. En noe 

ko’j was efkes met’n aalnkettel met water oet de putte ne kear ne wèère 

bespreuj’n, mer d’r was gin zalve an te verstriek’n, dat was’t nig. Wat ne 
ellèènde veur de boer’n. Joa, dee stadsen zaat’n mooi met de broene hoet in 

ne lui’n gemakstool met ne polle bier in de zunne achter’t hoes. ‘Goh, wat’n 
mooi zommer hew toch’. Ze dear’n ’t glas nog is vol en de vrouwleu zaat’n in 

ne bekiek-mie te lurk’n an zonne ijslolly van Jamin… 

 
Efkes ’n aander epistel. Rechtewoad mö’j ommoale ne iebaik heb’n, dat mö’j, 

aans dooj nig met. Ie hooft hoaste nig mear met te trap’n en könt dattig tot 

vieftig kilometer fietsen zoonder dat oe inspanning kost. Alleene ’n zear gat. 
Döt mie deenk’n an miene schooltied. Ie kreeng’n met zes joar noa völ bedel’n 

de 3e haands fietse van oe ooldere breur oonder’t gat. Met luk geluk zaat’n d’r 
dree 
versnelling’n op en ne terugtrapremme. Ok met blokk’n op de pedaal’n, aans 

ko’j d’r nig bie met oene kotte beentjes. En de jasbeschermer was met 
elastiekskes an mekaa hool’n…Ma good, dee lariekoekreclame dee’d dagelijks 

oawer oe hen wotte streuj’t met volksverlakkerieje an kreet’n; nans goedkoper, 
het allerbeste, ie ontdekt ne nieje wareld, loat oe verwennen, druk op’n knöpke 

en vot bu’j… Dat hef zien wark edoane. Ik gung nor zonne iebaik gladjanus 
hen en bin’n vief minuut’n harre mie oonder de toafel proat. De allerbeste 

electroniese fietse- geet langste met- ne stark’n accu met de meeste power- 

een bereik van wal tachtig kilometer- instelbare oondersteuning (hoast niks 
bietrap’n, ‘n betje bietrap’n, ietskes mear bietrap’n, völle bietrap’n etc.). Ie 

begriept wal, hoo mear a’j zölf bietrapt, des te langere ofstaand a’j kö’j 
ofleng’n. Dus begriep ie ok wal, dat disse zeunige jongen in ’t begin het zweet 

veur’n kop harre stoan. Merre, één dinge ston mie wa merakels teeng’n.  

D’r was gin elektrische fietspoompe bie en in’t begin wol ik ‘n veurbaand 
biepoomp’n, ha’k saanderdaags n leung veurbaand. Ik met vehikel nor ‘de 

SmidsJo van Deel’n’. Wat bleek? A’j wilt oppoomp’, mö’j eas het tuss’nventiel 
iets nor rechts drei’n. dan mo’j het opdreiventiel anschroem’n en kö’j 

oppoomp’n. Har ik schienboar dat tussenventiel nor links edrei’t… zoiets. Ik 
vreug nog an den gladjanus; om pech te vuurkomen, heben gullie misschien ok 

een elctrische fietspompe? Ton zatte me efkes zó dom an te kiek’n as of hee 

elk’n dag zelf ne lekk’n baand har… 
HekselmesienHarry 
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Blasiusfestival zondag 30 september 
ZONDAG 12:00 TOT 19:OO uur 

Na een aantal geslaagde sportieve evenementen de laatste weekenden is het weer tijd 
voor een festival met zang- muziek- dans – kunst en cultuur in Beckum. Wij hebben met 
onze organisatie een breed programma gemaakt voor jong en oud. Allereerst wil ik het 
locatiebestuur van de parochie  Beckum bedanken voor deze prachtige locatie en mijn 
fantastisch en inspirerend team bedanken voor hun inzet. T.V.O. en het Geertman dank  
voor hun gastvrijheid omdat we van de parkeergelegenheid en toiletten gebruik mogen 
maken. Dit festival is ook mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers en 
door een bijdrage en materialen van een aantal sponsoren. 

Koren Spirit en Pablo 
om 13:00u beginnen de optredens in de kerk met 2 koren namelijk: SPIRIT EN PABLO 
onder leiding van Mariette Waanders en met onze eigen inspirerende en humoristische  
speaker;- Cilia Scharenborg  praat het aan elkaar. Dit wordt een prachtig concert met 
hits uit de TOP 2000 lijst met live instrumenten extra. Buiten is er ook muziek en er is 
voor jong en oud van alles te beleven. Er is namelijk een draaimolen voor de kleintjes 
en voor wat oudere kinderen is er ook van alles te doen . De kunst en cultuurmarkt 
staat ook weer vol met o.a. met WINEBLE-HAAR EN NAGELVERZORGING VOOR DE 
MEIDEN- SMINKEN  EN EEN  HOUTZAGER uit Losser die prachtige kunstwerken maakt 
en natuurlijk de APPELSAPMAKER  ARJAN  OOSTERDIJK uit Beckum is er ook bij als er 

voldoende appels te persen zijn. ( verder in deze BBB wordt dit toegelicht). Verder is er 
nog een OLDTIMERCLUD HOLA uit Haaksbergen en omstreken met oude tractoren op 
het kerkplein en maken rond 12:30u een rondrit door het buitengebied . 

Dansschool Inmotion  
Dit is een hele grote dansgroep die op hoog niveau dansen op diverse soorten muziek 
en dat wordt echt een  spectaculair optreden. 

PopScool; 
Hier kan de jeugd uit Beckum ook kennis mee maken en wie weet hebben we in de 
toekomst een aantal talentjes in ons dorp erbij. Dit is een muziekschool waar kinderen 

leren spelen op instrumenten en zangles krijgen met goede begeleiders en die komen in 
Beckum  voor het eerst op het podium bij het festival buiten leuke optredens weg 
geven want er zitten een paar goede talentjes tussen die zo aan de voice kids kunnen 
mee doen. 

Oldtimers;Frank Hendriks 
De oldtimerbar vrachtwagen hoort hier natuurlijk ook bij van de twentse bierbrouwer 
Frank Hendrix voor drankverkoop en onze GRILLMASTER Frank zorgt ook voor een 
heerlijke warme hap   

Ringsteken; 
Daar kan iedereen aan meedoen . er is een parcour gemaakt voor een paard en wagen 
en tijdens deze rit staan een aantal palen met ringen die je moet  proberen er af te 
halen. 
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Uppy                                                                                                                                                                        
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.    en dat allemaal voor een goed doel :  SOS 
KINDERDORPEN dus kom naar dit Festival. We  wensen u een heel gezellige culturele 
middag in Beckum. 

                                            Stichting Blasiusfestival, voorzitter Martin Veldhuis  

 

 

 

 

 

 

Organisatie; Martin Veldhuis, Annet Ottink, Jose Winters, Mariel i.d.Nieuwenkamp,    
Rick Morsink, Sybilla Keizers, Wiboud Dragt 

 

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 d.m.v. een sms of app naar 06-25390965 of op onze website 
www.blasiusfestival.nl en tot 25 september kunt u appels aanmelden. Persen op 
volgorde van aanmelding van 12.00-16.00 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. 

 

http://www.blasiusfestival.nl/
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Als het beestje maar een naam heeft… 
De lange droogteperiode kostte TVO voetbal veel hoofdbrekens. Met regelmatig 
sproeien werd getracht de schade te beperken, ook in de latere periode in augustus via 
aanbrengen van water via tankwagens om te sproeien. Betrokken TVO mensen en 
vrijwilligers waren er maar druk mee, hulde. Maar daar was nog die -bekende- adder 
onder het gras! Vervelend onkruid speelde op en groeide vanuit de verdroogde grond. 
Zogenaamde ‘spreidsprieten’ die zich over de schamele grasmat voortwoekerden. 
Opnieuw waren veel goedwillende mensen in touw om dat onkruid te verwijderen met 
‘veel handwerk’ en kruiwagens vol pollen onkruid. Hopend dat de schrale grasmat niet 
teveel beschadigd raakte. En het hoofdveld werd vervolgens weer doorgezaaid. Ook 
hopend dat daarna een keer flink wat regen zou vallen… 
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En nu was de alles overheersende vraag; hoe heet nu dat taaie, vervelende 
onkruid???  De namen Weegbree en Jakobsvoet werden genoemd, maar ook 
Gladvinger gras. Na een duik in het onbeperkte Internet voldoet de beschrijving van 
gladvinger gras inderdaad als juiste benaming voor dat onkruid. Weten we dat ook 
weer. 

 
KanNieWaarZijn, Toch? 
 

Tijdens het WK hockey begin augustus in Glasgow stonden een viertal dames (met 
Twentse namen) in het Nederlandse team dat uiteindelijk goud won. Want de namen 
Nunnink, Leurink, Ketels en Ubbink vierden victorie!! En - met enige fantasie – doet de 

redactie dat terugdenken aan gelijknamige personen uit onze Beckumer historie. Wat te 
denken van; Nunnink Diene, Leurink Grada, Willemien Ketels en Merietje Ubbink. 
 
Nog zo’n fenomeen dat onder de noemer KanNieWaarZijn past. Bij een hotel in 
Tubbergen fleste een echtpaar de boel. Na een week schransen en genieten waren ze 
gevlogen, een rekening van ruim € 900 onbetaald achterlatend. Ze kwamen herkenbaar 
op Facebook te staan, waren ze voor gewaarschuwd. Prima actie van de hoteleigenaar. 
Ze meldden zich bij de politie; waren eerder al vaker met de noorderzon vertrokken én 
veroordeeld! Je zou zeggen, is een flink steekje aan los. Maar nee, wel twee steekjes. 
Want er kwam een aanklacht tegen de hoteleigenaar; de foto ongewild op de social 
media zetten ‘was schadelijk voor hun privacy’, zoiets. Dat brabbelde een groepering ter 

bescherming van het menselijk individu tenminste. De eis: € 2.500 schadevergoeding. 

 
 

Vrijwilliger 2018 
Vrijwilligersevenement 
Ieder jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk het vrijwilligersevenement om 
Hengelose vrijwilligers te bedanken. Dit jaar vindt het feest plaats op donderdag 29 
november 2018. 
Awards 

Een belangrijk onderdeel van het vrijwilligersevenement is de uitreiking van de 
verschillende awards. Met deze uitreiking willen wij een aantal vrijwilligers (groepen) 
extra in het zonnetje zetten en hen bedanken voor hun superinzet. Natuurlijk 
vertegenwoordigen ze daarmee ook al die andere vrijwilligers binnen een organisatie  
die net zo belangrijk zijn. 
Jury 
Organisaties en individuen kunnen vrijwilligers nomineren. Zij geven aan wat de 
vrijwilliger zo bijzonder maakt. Waarom verdient hij/zij de award? Een deskundige jury, 
waaronder oud burgemeester Frank Kerckhaert, beoordeelt de nominaties en kiest per 
categorie drie prijswinnaars.  
Catergoriën In 2018 zijn er vier categorieën: 

- Educatie - Zorg & Welzijn – Samenleving - Sport en cultuur - Jonge vrijwilliger 
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Per categorie kennen we drie awards toe: 1e prijs € 500, 2e prijs € 300, en de 3e prijs € 
200. Het geldbedrag gebruiken de winnaars voor een project binnen de organisatie 
waar ze als vrijwilliger actief zijn. 
Nomineren 
Via onze website www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl kunt u een nominatie 
indienen. Liever niet digitaal? Haal dan het formulier bij ons af. U vindt ons op het 
publieksplein op de begane grond in het Stadskantoor, Hazenweg 121. 
 
 

WIST U DATJES… 
Op 1 september begon het bekertoernooi; TVO ‘thuis’ tegen Zenderen V. op 
het Meuken bij de Hoeve. Het viel niet mee, slechts bij vlagen kon TVO de 

bekende patronen op de mat leggen.. Na een 0-2 ruststand was TVO wel 

wakker en scoorde snel 2x. Maar ZV profiteerde van slordigheden bij TVO 
achterin en liep uit naar 2-4 wnst. Ook tegen Hoeve V. ging het sobertjes voor 

een niet volledig TVO. Pal voor rust een 0-1 voorsprong, na  rust een knappe 
goal van Jorn G. 0-2, maar toen was de koek op, 1-2 eindstand tenslotte… 

TVO2 bekerde tegen ATC2 en Quick2, resp 5-1 en 1-2 verlies, vooral dit laatste 

is toch een prima prestatie te noemen. TVO JO19 won netjes 2x voor de beker; 
2-0 winst op TRIAS en 2-5 winst op en bij HSC2. JO17 zag een 3-2 voorsprong 

wegglippen en verloor met 3-4 van Berghuizen. Monsterscore bij bij TVO JO9 
tegen Rood Zwart, 25-1, zo! Maar daarentegen 2-13 verlies van JO 11-2 tegen 

een oppermachtig Rigtersbleek! 

Laatste sportsnippers; TVO Jo19 haalde weer volle winst voor de beker bij 

Ulftste boys, TVO4 versloeg Delden met 4-2 en het 2e hield knap stand tegen 
NEO2, 1-1 rust- eindstand. TVO1 moest met Luuk G. op doel een beter 

Heracles A. de winst laten; 4-2. As. zondag nu volle bak bij de 
competitiestart!... 

 

 

H. Blasius Beckum weekendvieringen 
SEPTEMBER 
Zo. 23 sept.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
      T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Za. 29 sept.  18.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
                                                                          PastTimmerman/Dames Herenkoor 
OKTOBER 
Za. 13 okt.  18.30 uur  EUCHARISTIEVIERING 
      Pastor Nowara Spirit 
Zo. 28 okt.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIVIERING 

      Past. v.d. Bemt dames-herenkoor 

Kerstviering Beckum Ma. 24 dec.19.00 uur; KERSTAVOND 

WOORD-EN COMMUNIEVIERING GEZINSVIERING pastor Zoet / Spirit 

http://www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/
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De kop is er af, maar recorddroogte baart ernstig zorgen! 
 

Tegen 10 uur, half 11 druppelden ze binnen op het Geertmanplein. Zondag 29 juli, op 
de slotdag van de Tour de France, waar Dumoulin en andere Nederlanders onze harten 
veroverden. En smalend over ‘de Froome-fabriek’ werd nabeschouwd. Het was de start 
van de competitievoorbereiding van de TVO1+2 selectie. Ja het was warm en ja, het 
was een extreme droge periode. Waar eerst nog lang en intensief gesproeid was door 
TVO-medewerkers, leden de velden onder de maandenlange droogte. De natuur zette 
ons uiteindelijk schaakmat. Dus geen trainingstart op het malse gras, maar een 
duurloop en toernooitje voetvolley en voetbal op het tennis en handbal kunstgrasveld. 
Ook prima dus, begrip voor de overmacht. Goede stemming onder de jongens, weerzien 
met maten, ook Martijn werd weer in de kring opgenomen. Succes bij de herstart!  
Eerst koffie dus en kennismaking met de nieuwe verzorger René, bijpraten over de 
gang van zaken en materialen controleren. Trainer Danny constateerde dat twee 
uitgenodigde spelers er niet waren, verder volle bak. Met dien verstande, dat Milan in 
september een kruisbandoperatie wacht en derhalve lang uit de running zal zijn, terwijl 
Roy voorzichtig het revalidatietraject gaat voltooien en hopelijk binnen 1 à 2 maanden 
weer kan aansluiten. Zo’n 24 (fitte) spelers + trainers Danny en Gerard startten met de 
duurloop, plm. 3,8 kilometer, was te doen. Coach Tonny leidde per fiets(!) het parcours 
door/rond Altena’s bos. Na 20 minuten ongeveer kwamen de eersten binnen; Colin, 
Dennis en Luuk gevolgd door ambitieuze jongelingen.. Achterin de middenmoot, het 
peloton zeg maar, de trainers Danny en Gerard en Mike en Ron sloten de rij. Vervolgens 
werd afwisselend een geanimeerd toernooitje met 4 geformeerde ploegen op het 
tennis- en kunstgrasveld gespeeld. De kop was er af. Een soepje van (Johan) met 
broodje worst als smakelijke afsluiting. 
Gezien de gesteldheid van de grasvelden zal het een hele klus worden, afhankelijk van 
de weergoden, of door de recorddroogte de velden tijdig geschikt raken voor bespeling. 
Een unieke situatie dus eind juli. Die echte zorgen baart en waarbij wellicht ook unieke 
maatregelen nodig zijn! 

Jan Ottink 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. De programmaboekjes zijn uitgedeeld 
en we hopen dat iedereen de data van de verschillende activiteiten in de agenda heeft 
genoteerd. Op 19 september starten we traditioneel getrouw met de openings-
ceremonie en daarna onze jaarvergadering met o.a. de huldiging van de jubilarissen. 
Deel twee van de avond zal worden ingevuld met een modeshow van Modehuis Pol uit 
Hengelo. Een aantal van onze leden zal als mannequin hieraan meewerken. Leuke 
avond lijkt ons. 
Woensdag 10 oktober gaan we met een groep van 55 dames richting Brussel. 
We gaan op bezoek bij Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement. Annie zal ons 
persoonlijk rondleiden en natuurlijk is er tijd ingepland om Brussel nog even te 
verkennen. Het beloofd een lange, maar ook zeker een leuke en interessante dag te 
worden. 
In de BBB van oktober komen we graag met o.a. foto’s terug op beide activiteiten. 
Tot snel!                                                          Bestuur Vrouw Actief Beckum 
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Datumbank 
21-22 sept. Beckum Open Darttoernooi 
26 sept.  Herhalingscursus AED (voor genodigden) 
26 sept.  TVO Omni; Jaarvergadering, ’t Geertman, 21.00 uur 

29 sept.  Sam’s Kledingactie, ’t Proggiehoes, van 10.00-12.00 uur 
30 sept.  Blasiusfestival van 12.00-19.00 uur 
  2 okt.  Ouderensoos, opening 
  3 okt.  Zonnebloem; Muzikale ontspanningsmiddag 
  3 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde, van 14.00-16.30 uur 
  8 okt.  Herhalingscursus AED (voor genodigden) 
10 okt.  Vrouw Actief; Op bezoek bij Annie Schreijer-Pierik in Brussel 
17 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde, van 14.00-16.30 uur 
20 okt.  Oud Papier 
26 t/m 28 okt. Verlichte boerderijentocht door Beckum, Oele en Stepelo 
27 okt.  Toneelvereniging Levenslust; “Bende in de Zonnewedde”, 

aanvang 20.00 uur 
28 okt.  Toneelvereniging Levenslust; “Bende in de Zonnewedde”, 
  aanvang 14.30 uur 
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31 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde, van 14.00-16.30 uur 
  2 nov.  Allerzielen viering in H. Blasius, aanvang 19.00 uur 
2 en 3 nov. Toneelvereniging Levenslust; “Bende in de Zonnewedde”, 
  aanvang 20.00 uur 
  4 nov.  Toneelvereniging Levenslust; “Bende in de Zonnewedde”, 
  aanvang 14.30 en 20.00 uur 
  4 nov.  Hubertusviering 
  6 nov.  Ouderensoos 
11 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde. Bazaar van 11.00-15.00 uur 
14 nov.  Vrouw Actief; Bloemschikken, ‘t Proggiehoes 
17 nov.  Oud papier 
29 nov.  OVBO; Thema-avond. 
11 dec.  Ouderensoos 
15 dec.  Oud papier 
2019 
19 jan.  Oud papier 
26 jan  Midwinterfeesten, Wapen van Beckum 
16 febr.  Oud papier 
2 maart  TVO Kaartmarathon 
7 t/m 10 juni Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong! 
7 t/m 12 aug. Muiterweek 2019 
31-32-33 aug Volksfeesten Oele 
********************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019 
22 okt. t/m 26 okt.  Herfstvakantie 
24 dec. t/m 4 jan.  Kerstvakantie 
18 feb. t/m 22 feb.  Voorjaarsvakantie 
10 april    Paasmarkt, 11.45-12.15 uur 
12 april    Koningsspelen 
22 april t/m 4 mei  Meivakantie 
15 juli t/m 25 aug.  Zomervakantie 
 

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

OELE BLIJFT IN HET NIEUWS!!! 
Want een erepenning vd gemeente was er voor de st. volksfeesten Oele 
maar ook…Jeugdige Oeler touwtrekkers reisden midden september af 
naar het verre WK in CapeTown. Toe maar, zo ver van huis; SUCCES! 

Brainrun, bijzonder geslaagd evenement vd JEUGDRAAD BECKUM 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Verslag nog niet binnen vd. Jeugdraad, hopelijk in de okt. BBB een sfeerverslag met 
wellicht ook actiefoto’s! 

 
 

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 

 

 

BBBtje                                                                                                                       

Wij zijn weer opzoek naar een zaterdag/vakantiehulp: Frawi specialist in Porsche is op 
zoek naar (nog) een vakantiehulp/zaterdaghulp voor het verrichten van diverse 
werkzaamheden om en rond het huis en in de werkplaats (autobedrijf). Dit op 
zaterdagen en in de vakanties. Leeftijdsindicatie 16 jaar, adres Engelbertsweg 1 
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De lus van Beckum topprestaties 
 

Topprestaties van de organisatoren Pascal, Huub, Laura, Lotte en vele 
vrijwilligers. Maar ook van de lopers bij de Kids run en 5-10 en 15 km. 
 

 

 
De jeugd ging er vol voor en honderden ouders, verdere familieleden en 
belangstellenden zagen het hardloopspektakel voor het Proggiehoes. 
 

Bijna 200 deelnemers, kids run 750 mtr. 1. Britt Asbroek, 1500 mtr 1. Sven 

Asbroek - 5 km. 1. Niek Prins 19,5 min – 10 km. 1. Jouke Bakker 39 min. – 15 
km. 1. Bas v.d. Heuvel 62 min. 

De entourage was geweldig; goede opbouw bij start-finish, posten rond het 

parcours en gezellige after-party bij het Proggiehoes. Ondanks vele lovende 
kritieken waren er enkele kleine ‘schoonheidsfoutjes’ (oa. 5 km parcours was 

volgend enkele kenners maar 4,9 km lang…). Maar dat mocht hem de pret niet 
drukken! Een dikke pluim op de hoed van de organisatie, die voor volgend jaar 

zeker een vervolg Lus van Beckum gaat organiseren. 


