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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 2019 OP; 
29 mei-26 juni -25 sept-30 okt -27 nov -18 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 
 

 
 

41…………………………….………7 
 
Weer een boeiende en  overvolle BBB rapporteert over zomerse 

gebeurtenissen van heinde en verre, veel belangrijke actuele Beckumer 
activiteiten en luchtige visies en talrijke wetenswaardigheden uit ons dorp. En 

dat allemaal weergegeven in 40 pagina’s nieuws! Het gaat maar door…   

Lees het en u bent op de hoogte!  
 
 
LAATSTE WEEK NIEUWS… 
 

Gevraagd: hometrainer. misschien heeft iemand er nog een ongebruikt op 
zolder staan. Jan Wijlens , Haaksbergen. tel 0534787328. 

 
Kennedymars, dit befaamde wandelevenement trok vorige week ook door 

Beckum met pauzeplek bij het gastvrije Proggiehoes! 
 

HULP NODIG? Op donderdag 26 september zullen medewerkers van de 

gemeente van 10.00 tot 12.00 uur bij het Proggiehoes zijn om mensen die 
minder digitaal vaardig zijn te helpen bij het invullen van de internetpeiling 

omgevingsvisie buitengebied Hengelo. 
 

SPONSORAVOND sv TVO op 21 november as. met als gastspreker  

BAS NIJHUIS! 
 

De TVO handbal selectie hield afgelopen weekend een intensief 
trainingsweekend. Goed werk… 
 
TVO JO19 hield NEO op 1-1, het 5e kreeg deksel op de neus bij Vogido, 6-2 en het 4e 
remiseerde tegen Lochem, 2-2. Het 3e won netjes van Tubantia, 3-1 en TVO2 startte sterk 
in de competitie, 0-3 winst bij Eibergen. Maar TVO1 had tegen Reutum een valse start. 
Weinig overtuiging, slordigheden en een 1-4 zege voor de effectieve gasten… 
 

 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 30 OKTOBER 
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Wat U Leest In Deze September BBB 
 

Met als blikvangers:  
Laatste week nieuws,  
Inhoudsopgave,  
BBB pakt uit met donaties 
TVO omni-jeugd 
Pitamientjes, jeugdrubriek en dankbetuiging de Bleek 
Zonnebloem vrijwilligers gevraagd en zonnehof 
Volksfeesten Oele in woord en beeld 
Lus van Beckum, 14 september doorslaand succes 
Muiterweek Beckum; Elroy Vijn doet verslag 
Breda’s mannenkoor in concert 
Groot en klein nieuws de zomer door; van heinde en verre… 
Jeugdraad; Fleur vliegt uit.. 
Wist u datjes 
Luk Akkefietjes 
In memoriam van 4 Beckumers 
Handwerksoos 
Reunie gouden Heineken team 
Vrouw actief Beckum 
Vrijwilligers gevraagd voor accom.ploegen TVO en Parochie 
Corn haksel festival 
Pastor Henk Ogink nam afscheid 
Boerderij verlichting Markelo 
TVO tennis viert 25 jarig bestaan 
Datumbank / Weekendvieringen 

HOT NEWS!! Belangrijke stappen als vervolg op het Masterplan; nieuwe 

initiatiefgroep ziet kansen op realisatie woningbouw Beckum! Lees alles 
hierover op pagina 36 en 37 van deze BBB! Nadere beweegredenen en kritische 

vragen over deze voortgang zullen in de oktober BBB aan de orde komen. 

 
 
 
 
 
Na de jaarvergaderingen van 25 september overlegt het TVO Gilde met 
haar leden over nieuwe donatievoorstellen vanuit de afdelingen. In de 
oktober BBB volgt het verslag over genomen besluiten! 
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DE JARIGE BBB PAKTE UIT 
 

Dit maandblad Beckum Beter Bekeken beleeft dit jaar haar 40e verjaardag. Dat 
werd nog eens extra geaccentueerd op de jaarlijkse BBQ voor alle BBB 

medewerkers op 25 augustus jl. De Stichting Druk voor Beckum had na onderling 
overleg besloten om naar aanleiding van het BBB jubileum een gift te doneren 

aan vier Beckumer instanties. Voorzitter Egbert Pasman verwoordde dit als volgt; 

“Om het 40-jarig jubileum op een maatschappelijke manier invulling te geven, 
zijn Basisschool De Bleek, De Zonnebloem Beckum, de Ouderensoos en de 

Werkgroep AED uitgenodigd om deel te nemen aan deze BBQ. Zij krijgen allemaal 
een cheque van € 1.000 om hun goede werk te ondersteunen en voort te zetten”. 

De vertegenwoordigers van deze instanties waren onder de indruk en blij verrast 

door deze geste van de Stichting Druk voor Beckum. 

 

 
Jan ter Avest namens Ouderensoos, Petra Kok namens basisschool de Bleek, Christel Pelle 

namens AED werkgroep, Egbert Pasman en Sonja de Jonge namens de Zonnebloem 
nemen dankbaar de donatie in ontvangst 

 
Ook is besloten om een nieuw apparaat aan te schaffen tot geautomatiseerde 

afwerking van de BBB boekjes maandelijks. Deze zogenaamde Booklet maker-
plock mate (vouw/hecht/trimsysteem) vervangt de machine, die zo’n 4-5 jaar 

dienst heeft gedaan. Een modernere uitvoering dus, waarbij snellere service van 

de leverancier bedongen is. En hopelijk storingen tot zeldzame uitzondering zullen 
behoren!! 

Eind augustus is dit apparaat geïnstalleerd bovenin de sportzaal in de BBB ruimte. 
Jan Ottink 
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BERICHT voor ALLE DAMES uit BECKUM & OELE  
Wij willen iedereen er graag op wijzen dat we in Beckum een 

mooie, gezellige vereniging hebben waar alle dames vanaf ong. 
40+ van harte welkom zijn. Die vereniging is Vrouw Actief 

Beckum. Inmiddels hebben we 120 leden, maar er kan nog 
meer bij. We organiseren jaarlijks circa 9 bijeenkomsten met 

erg wisselende activiteiten, thema’s en programma’s. Onlangs is 

het programmaboekje voor het seizoen 2019-2020 verschenen. 
Tijdens onze eerste bijeenkomst van het seizoen combineren we 

de jaarvergadering met een reuze gezellige bingo, natuurlijk 
met mooie prijzen. In het najaar gaan we onder begeleiding van Sandra Veldhuis 

iets knutselen, oftewel een gezellig avondje uit en iets moois mee naar huis. 

December staat bekend om zijn feestelijke avond altijd georganiseerd door een 
buurt, dit jaar zal dat de buurt Oele/Wolfkaterweg zijn. We zijn benieuwd wat ze 

ervan maken.  
In de wintermaanden komen we ook bijeen: januari – ’n Zeutne Oamd, alles over 

chocolade, februari – Miriam Spitholt komt een boeiende lezing geven met als 
thema ‘Gelukskunde’. In maart gaan we op bezoek bij Momentum, Gerry Leferink, 

in Boekelo. Daar sluiten we de avond ontspannen af met een optreden van Spirit. 

In april gaan we naar Hellendoorn en brengen een bezoek aan het Bakkerij- & 
IJsmuseum. Tegen de tijd dat de zomer in aantocht is, gaan we voor een 

avondfietstocht en in juni sluiten we het seizoen af met een dagje uit met de bus. 
Uiteraard zorgen we altijd voor een kopje koffie/thee en voor een drankje, soms 

is er iets lekkers bij de koffie, soms komt er een hapje voorbij. Je betaalt bij ons 

een jaarlijkse contributie van € 35. Uiteraard zijn er activiteiten waar een eigen 
bijdrage gevraagd wordt, hierbij moet je denken aan de knutselavond, een bingo 

avond of b.v. als we een dagje met de bus op stap gaan. 
Al een beetje enthousiast geworden….. misschien (nogmaals) overleggen met 

een buurvrouw en/of vriendin(nen)….. JULLIE ZIJN VAN HARTE WELKOM! 
Wil je meer info en/of je aanmelden: vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel:  

06 5277 8295. 
Op woensdag 25 september -de dag dat deze BBB verschijnt- openen we het nieuwe 
seizoen. We beginnen om 19.30 uur in ’t Proggiehoes. Mocht je aan willen schuiven, kom 
gerust. Lukt het vandaag niet meer maar heb je wel belangstelling, neem contact met ons 
op, dan laten we je weten wanneer de volgende bijeenkomst staat gepland, nogmaals je 
bent van harte welkom! Tot snel! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 

 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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In Memoriam 
 

Een markant persoon is ons ontvallen….  
Op 25 juli is Rie Menkehorst plotseling overleden op 79-jarige leeftijd. Ineens was het 
gebeurd. Zomaar uit het volle leven weggerukt. De omschrijving van Rie in de 
overlijdensadvertentie van TC Tubantia was treffend; lief, krachtig, betrokken. 
Jarenlang was zij steun en toeverlaat van Johan Menkehorst bij zijn vele verenigingstaken 
in Beckum om zelf daarna actief te blijven in het sociale en culturele leven in ons dorp. Met 
name bij de bejaardensoos/gym, kaartmiddagen en -avonden en schrijven voor BBB met 
de column ‘Zijlijn’. Dit ging over familiezaken en de kleine dingen des levens. Rie was ook 
lid van het TVO Gilde. Zij had tot volle tevredenheid in de Beukenhof haar stek gevonden 
en zal alom worden gemist in onze gemeenschap. 
De familie wordt sterkte gewenst met dit verlies. 
 

Wij staan stil bij het afscheid van… 
Toch nog vrij onverwachts is op 11 augustus de geboren en getogen Stepeloër Johan 
Eijsink overleden op 78-jarige leeftijd. Na een betrekkelijk korte periode kon hij een 
ernstige ziekte niet overwinnen. 
We zullen ons Johan herinneren als een uiterst aimabel en sociaal mens. Die zich op veel 
fronten in zijn leven verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. Daarbij stond 
redelijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel. In vroegere jaren was hij betrokken 
bij het voortbestaan van de School-en Volksfeesten in Beckum. En was een van de 

oprichters van de toenmalige voetbalclub vv. Stepelo. Tevens heeft hij onder andere 
jarenlang vakkundig het Kerkbestuur van de Beckumer Blasiusparochie geleid en heeft zich 
maatschappelijk ingezet voor charitatieve doelen. 
We wensen Mariet en verdere familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Wij nemen afscheid van… 
Een erg triest verhaal. Dat gevoel heerste bij heel veel mensen, nadat bekend werd dat 
Jeroen Derkink na een jarenlange slopende ziekte is overleden. Hij mocht slechts 42 jaar 
oud worden. 
Dit gegeven stemde de naaste familie en iedereen die Jeroen gekend hebben zeer somber. 
Gevolgd door een gevoel van opluchting dat aan het lange lijden door die ziekte een einde 

was gekomen. ‘Het was onvermijdelijk, het is goed zo’. Jeroen heeft in Beckum in zijn 
jeugd bij TVO gevoetbald (en zelfs nog even aan de selectie geproefd (trip Den Helder!). 
We wensen zijn kinderen, Alfons, Elly en verdere familie sterkte om dit persoonlijke verlies 
te verwerken. 
 

In dankbaarheid gedenken wij…  
Dan bereikte ons het bericht dat Minie Asbroek (van Boon’kaamp), 82 jaar oud, was 
overleden. Zij was vele jaren de steun en toeverlaat van de ondernemende familie aan de 
Sluitersdijk. Haar gastvrijheid voor familie en vele kennissen was spreekwoordelijk; de 
koffie staat altijd klaar. Maar ook aan haar vitaliteit kwam gaandeweg een einde. Zij moest 
het leven loslaten. Maar, ‘het was goed zo’. 
Met respect herdenken we haar en wensen de familie sterkte met dit verlies.  

BBB Redactie 
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Help mensen uit Beckum aan een onvergetelijke 
tijd 
De Zonnebloem Beckum zoekt bestuurders. 

De Zonnebloem zet zich landelijk in om ouderen 

en mensen met een handicap een onvergetelijke 

tijd te bezorgen. Ook Beckum zet zich in voor 
mensen in onze regio en wij zijn op zoek naar 

vrijwilligers! De Zonnebloem Beckum bestaat uit 
16 vrijwilligers waaronder 4 bestuursleden. Samen leggen we contacten, brengen 

we gezelligheid bij ouderen en organiseren we activiteiten. Een deel van het 

huidige bestuur uit Beckum zal per 1 maart 2020 
aftreden en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers.  

Voor onderstaande rollen zijn we op zoek naar 
enthousiaste mensen: 

• Penningmeester (per 1-3-2020) 

• Secretaris (per 1-1-2021) 
• Bestuurslid bezoekwerk (per 1-10-2021) 

Wil jij mensen uit onze regio helpen, ben je benieuwd 
naar de inhoud van deze bestuursfuncties of wil je meer 

weten over De Zonnebloem? Neem dan contact met ons 
op.             Sonja de Lange (Voorzitter) T: 06-43587233 

Mirjam Kleinsman (Bestuurslid bezoekwerk) T: 06-20319449 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
Ook dit jaar is weer de kledinginzamelingsactie voor Mensen 

in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen 
wij humanitaire noodhulp bieden aan de slachtoffers van de 

hongersnood in Jemen. U kunt uw kleding in gesloten plastic 
zakken inleveren op zaterdag 28 september van 10.00–

13.00 uur bij ’t Proggiehoes.  

Hartelijk dank voor uw donatie! 
Mensen in Nood 

 

Vrijwilligers gevraagd 
We vragen voor de ontmoetingsdag, 80+ van de Heilige Geest parochie op 
dinsdagmiddag 29 oktober a.s. bij de Bebseler vrijwilligers/sters namens Beckum 

die willen helpen in de garderobe, hapjes en drankjes rondbrengen ect. En voor 
mensen die geen eigen vervoer hebben vragen wij chauffeurs. 
Vrijwilligers kunnen zich melden op de pastorie of bij Truus ter Avest,  

tel. 074 -3676350. Alvast hartelijk dank!   Truus ter Avest 
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Dankbetuiging 
Wij willen voor de vele blijken van medeleven na de ziekte en het overlijden van 

Jeroen Derkink hartelijk dank zeggen. De talloze warme reacties hebben ons goed 
gedaan. 

Familie Derkink 

 
Een prachtige verrassing 
 

Op de echt allerlaatste dag van de zomervakantie kregen wij als school een 
prachtige verrassing. De mededeling voor de vakantie was…. “Wie jarig is 

trakteert”. Kun jij zondag 25 augustus op onze verjaardag komen? De verjaardag 

van de BBB, 40 jaar oud geworden. Natuurlijk kom ik!  
Samen met drie andere personen van groepen werd ik naar voren geroepen. Na 

een kort woordje door Egbert Pasman was de boodschap. Omdat jullie wel iets 
extra’s kunnen gebruiken om mooie acties te doen voor het onderwijs in Beckum. 

Van ons voor jullie ….. een cheque van € 1000 voor de school. Het bedrag moet 

besteed worden aan onderwijsontwikkeling. Komt dat even goed uit! Met al die 
plannen die nu nog in ons hoofd zitten en vorm moeten gaan krijgen dit 

schooljaar. Het geld gaan wij gebruiken voor de speelplaats zodat het zichtbaar 
wordt dat onderwijs niet alleen binnen maar ook buiten gegeven kan worden. 

 

 
Namens de kinderen, alle juffen en meneren van Basisschool De Bleek. 

BEDANKT!!  
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DE BIJZONDERE BEZIGHEDEN VAN ELROY VIJN 
 

De stofwolken zijn opgetrokken en de rust is weergekeerd. De 29e 

Muiterweek is achter de rug. En nog steeds is de oorspronkelijk formule 

van die ‘feestweek voor (jeugdig) Beckum’ een succesvolle. Vele 
honderden liefhebbers zijn 5-6 dagen op de been en doen actief mee 

met de festiviteiten in en rondom café Halfweg. 
 

De weersomstandigheden waren dit jaar nogal wisselend. Na de bier-ginproeverij, 

piratenavond leek vrijdagavond het grasvolleytoernooi door fikse regen vooraf 
letterlijk in het water te vallen. Maar door een wonderbaarlijke metamorfose 

klaarde het weer snel op en kon probleemloos en met volle inzet gevolleyd 
worden door zo’n 40 teams. Vervolgens zorgde de kauwgumbalrally voor veel 

reuring in Beckum en schalden zaterdags de meest vreemdsoortige geluiden door 

Beckum. Afkomstig van fraaie bolides, rallywagens en andere voertuigen, 
waarvan sommigen ook nog eens dikke, vette rookpluimen ‘rondbliezen’ bij start 

en finish. Terwijl nieuwe zwarte rubbersporen op straat overigens een niet door 
iedereen begrepen traditie schijnt te zijn… Na de ‘zesramp’ voor doordouwers 

gingen de moegestreden deelnemers en supporters zondags nadien feestelijk uit 

hun dak bij Halfweg. Helaas viel het cafévoetbaltoernooi maandags wel letterlijk 
in het water. De TVO velden waren met veel inspanning gereed gemaakt, maar 

kort na het eerste fluitsignaal kon de organisatie niets anders doen dan het 
toernooi af te blazen door stevige (onweers) buien. Die pech hadden ze wel… 
We praten na over de Muiterweek met een van de hoofdmuiters, Elroy Vijn (23 
jaar), die zich eerder ook een tijd actief inzette voor de keetfeesten rondom 

Beckum. Waarbij jongeren periodiek hun eigen feest vierden en vertier vonden in 

een afgelegen schuur of ander soort ‘etablissement’. Na vijf jaar Muiterweek 
organisatie heeft Elroy het stokje overgegeven, zoals ook Lindsay Mulder afscheid 

heeft genomen van het team.  
We praten na over de Muiterweek met één van de hoofdmuiters, Elroy Vijn (23 

jaar). Die zich eerder ook een tijd actief inzette voor de keetfeesten rondom 

Beckum. Waarbij jongeren periodiek hun eigen feest vierden en vertier vonden in 
een afgelegen schuur of ander soort ‘etablissement’.  
Na vijf jaar Muiterweek organisatie heeft Elroy het stokje overgedaan, zoals ook 
Lindsay Mulder afscheid heeft genomen van het team. 
 
Om te beginnen; ‘de onbenulligheid is er wel een beetje af’, kopte je in de krant. 
Kun je dat nader toelichten? 
Het was sarcasme, het is niet goed geïnterpreteerd door de krant. Het plezier van 
de hele week is belangrijker dan de onbenulligheid.  
 
Elk jaar weer zo’n omvangrijk programma en ook steeds nieuwigheden bedenken, 
is dat te behappen met de muiterploeg? 
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Jazeker, iedereen heeft een eigen inbreng en daardoor ontstaan veel leuke 

ideeën. Maar zonder vrijwilligers is het organiseren van de Muiterweek niet 
mogelijk. We zijn erg dankbaar voor deze hulp. 
 

Denk je soms niet, laten we eens proberen die nieuwe trend van’; feesten van 20 
uur tot bijvoorbeeld 01 uur te introduceren, of is dat luchtfietserij? 
Wij zijn ervan overtuigd dat het feest later in de avond meer succes geeft dan in 
het begin van de avond. 
 

 
Bier-ginproeverij; volle bak 

 
Het streven naar een omzetrecord aan vaten bier zal er dit jaar door onder 
andere afgelasting van het café-voetbaltoernooi wel niet inzitten…: 
Dat klopt, anders hadden we het vatenrecord gehaald, haha. Voor nu hebben we 

ook een mooi aantal vaten weggetapt. 
 
Kun je inschatten hoeveel feestpubliek de Muiterweek totaal heeft bezocht? 
Van achter de bar, na maandag avond, een fles tequila en 20 glazen bier konden 
we een ruwe inschatting maken van de hele week van ongeveer 30.000 man. 

Nee, zonder gekheid, we kunnen moeilijk inschatten hoeveel mensen er zijn 

geweest, omdat dezelfde mensen meerdere dagen aanwezig zijn. 
 

Zit er voor volgend jaar nog een nieuwe stunt in het vat als Muiterweek 
onderdeel? 
Zoals ieder jaar is het nog een verrassing. Wij zijn al druk bezig met het 

bedenken van nieuwe onderdelen. Daarnaast zijn we ook aan het nadenken over 
nieuwe muiters. 

Welke muiters hebben dit jaar de organisatie in handen gehad en wie neemt de 
taken van jou over? 
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Iedereen heeft de Muiterweek georganiseerd. We zijn een team en ieder heeft 

zijn eigen inbreng. Ieder van de muiter neemt mijn taken over voor volgend jaar. 

 
Volleyen…. 

 
Dan de bekende blessuretijd (bekend van twintig voorzetten in BBB). Welke 
boodschap wil je tot slot nog kwijt aan de Beckumers? 
We willen alle bezoekers bedanken voor hun bijdrage aan de Muiterweek en 
hopelijk heeft iedereen plezier gehad. Tot volgend jaar! 

 

 
 

De Muiterweek organisatie: Maik Ottink, Kylie Tettero, Ties Verberne, Jorn Groothuis, Gijs te Lintelo, 
Lindsay Mulder, Demi Vossebeld, Maarten Hobbenschot, Elroy Vijn.  

 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 7, 2019 

pagina 12 

Oproep van de Ouderensoos. LEDEN GEZOCHT! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. We raken steeds weer leden kwijt en er komt 
niemand bij. Onze club blijft zo niet bestaan en dit zou heel erg jammer zijn. Wij 

zijn als bestuur er ook altijd erg druk mee en steken er veel energie in. Waag de 
stap en kom gezellig bij de soos. 

Groeten namens de soos, Anny Ottink 

 
De wijde wereld in… 
BREAKING NEWS❗ van de jeugdraad Beckum 
 
“Wij delen met pijn in ons hart mee dat wij afscheid hebben genomen van onze 

enige echte Fleur Lansink Rotgerink. Haar tijd bij de Jeugdraad zat er op en nu is 

ze dus uitgevlogen, zo de wijde wereld in. Fleur, wat heb je veel gedaan en wat 
hebben we veel lol gehad met z’n allen! Bedankt voor al je inzet en heel erg veel 

succes in Maleisië!” 
 

Fleur wil nog toevoegen: “Ik ben 4 jaar lid geweest van de Jeugdraad. Super 
mooie en leerzame tijd, veel bereikt. Ga nu voor mijn studie 

Gezondheidswetenschappen vijf maanden lang een minor volgen aan de 

universiteit in Maleisië. Ik heb heel veel zin aan deze nieuwe uitdaging en hoop 
daar nog wat van de wereld te kunnen zien. Ga de mensen in Beckum zeker 

missen, maar gelukkig is het van korte duur”. 
 

 
Fleur te midden van de vrolijke Jeugdraad waarvan ze na vier jaar afscheid nam 
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VOETBALKAMP 2019 

TVO en Hoeve Vooruit jeugd 
Het weekend van 5 en 6 juli zijn we weer op voetbalkamp geweest. We vertrokken om 6 
uur vanaf ‘t Meuken. Dit jaar gingen we met 50 kinderen (variërend van 5 t/m 15 jaar), 18 
leiders en 4 kookmoeders richting Kampeerboerderij de Arendshorst in Ommen. Toen we 
aankwamen, werden alle kinderen onderverdeeld in 6 teams. Daarna werd er door elk 
team een joker gemaakt. In de avond werden de eerste wedstrijden tegen elkaar 
gevoetbald. Ook werd er een bosspel gedaan. Met dit bosspel was het de bedoeling dat je 
met je team 6 spoken moest vinden. De volgende dag hebben we eerst lekker ontbeten en 
daarna hebben we weer een paar wedstrijden gevoetbald. In de middag regende het eerst 
maar toen het weer droog was gingen we allemaal spelletjes doen met de teams tegen 

elkaar. Om 2 uur s’ middags gingen we naar Ommen om daar allemaal opdrachten uit te 
voeren die de leiding had bedacht. Van elke opdracht moest je een foto maken. Voor elke 
opdracht was een bepaald aantal punten te verdienen. Toen we weer terug waren op de 
kampeerboerderij hebben we een penaltybokaal gedaan. Hierbij moest iedereen 3 
penalty’s nemen en werden de scores van je team bij elkaar opgeteld. We hebben in de 
avond een bonte avond gehad. Iedereen deed een liedje en had daar een leuk dansje bij 
bedacht.  
De volgende ochtend werd er eerst weer gevoetbald en daarna deden we weer spelletjes. 
Rond de middag begon het leukste werk: de kamer weer schoonmaken. Toen dat was 
gebeurd was er een heerlijke barbecue. Rond half 4 werden de tassen weer ingeladen en 
gingen we weer richting de Hoeve. Al met al was het een zeer geslaagd kamp. Met dank 
aan de activiteitencommissie van de Hoeve. 

Groet, Jordi ten Broeke en Daan Brus 

 
De enthousiaste groep jongeren uit Beckum en Sint Isidorushoeve met begeleiding op kamp 

 

Touwtrekkers Oele als Nederlands team naar EK in Ierland 
 

Nadat er vorig jaar vijf jongens van TTV Oele bij het Nederlands jeugdteam zaten 
op de WK in Zuid-Afrika, kwam er van hen de vraag of er niet iets mogelijk was 

met een team van Oele zelf. Dit leek ze mooier dan een (nationale) onder 23 
selectie. Een korte inventarisatie leerde dat we er precies acht hadden die er voor 

gingen en dat ook om het gewicht kon lukken. Gedurende het seizoen werd er 
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met deze acht extra getraind om er een soepel lopend team van te maken. Het 

eerste doel: de selectiewedstrijden voor de nationale teams voor de EK op de 1e 
zaterdag in juli. Deze werden glansrijk gewonnen. Omdat Pim Brummelhuis en 

Martin Hengelman niet mee konden naar Ierland, keken we rond waar we 

versterkingen konden bijvragen. Jongens van Eibergen en van OKIA uit Holten 
bleken uiteindelijk het best passend in ons team en brachten ook nog eens wat 

broodnodige internationale ervaring mee. 

 
De trainingen werden opgevoerd en door samen te trainen met OKIA, Eibergen 

en Koapman uit Tilligte ging het niveau flink vooruit. Dinsdag 3 september 

stonden we ’s morgens om 5.15 uur fris en fruitig op het station van Hengelo om 
via trein, vliegtuig en een heerlijke drie uur durende busrit af te reizen naar 

Castlebar in het westen van Ierland, het een na laatste stadje voor de Atlantische 
Oceaan. Woensdag was dan de weegdag. Iedereen wordt individueel gewogen 

en dat gewicht telt voor het hele EK. Het paste allemaal mooi, alles onder het 

toegestane gewicht en de wissels die er eventueel nodig waren konden ook. Later 
op de dag kwam er een forse domper; onze aanjager en internationaal meest 

ervaren speler Mathijs Harink viel uit. 
Op donderdag hebben we met een vervanger van Eibergen deelgenomen aan de 

clubkampioenschappen. Het liep niet echt soepel; er zat geen eenheid in de ploeg 
en we werden dan ook 7e in een poule van 11 teams. Op vrijdag hadden we een 

vrije dag waarna het op zaterdag als Nederland moest gebeuren. 

Met Niek Barts van Eibergen als vervanger van Mathijs zaten we dicht aan het 
gewicht, 900 gram onder de toegestane 560 kilo, maar leverden we wel aardig 

wat ervaring in. Met twee jongens van 23, een van 19 en een van 18 hadden we 
op Wales na de meeste ‘jongeren’ in het team in deze internationale zware 

klasse. Winst op Wales en België en gelijk getrokken tegen Engeland en 

Schotland, daarmee waren voor ons de punten binnen. Mooie afsluiter: de 
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allerlaatste (weliswaar verloren) wedstrijd in de poule, op een verder leeg veld 

tegen de uiterst taaie Basken van bijna 10 en ruim 7 minuten. 

 
Met een 7e plaats op zak gingen we naar huis. Met flink wat ervaring ‘in de tuk’ 
gaan we nu richting het EK van 2021 dat in Holten wordt gehouden. 

De selectie bestond uit: André Wansink (OKIA Holten), Rudie Lammers en Ricco 

te Kaat (Eibergen) en Geertjan Breukers, Leon Nijhof, Robert Morskieft, Ronald 
Hengelman, Mathijs Harink en Thomas Harink, allen van Oele. 

Wim Morskieft 
 

Maïshakseldag – geweldig in zijn eenvoud 
 
In 2016, tijdens het 750-jarig bestaan van Beckum, werd de maïs-hakseldag 

geïntroduceerd. Met z’n allen onder het genot van een biertje toekijken hoe 
oldtimer tractoren, maïshakselaars en enthousiaste vakidioten de maïs 

onderhanden nemen. Dit werd zondag 15 september dunnetjes overgedaan. Het 

perceel aan de Wolfkaterweg (achter het kerkhof) was de ‘place to be’. Of, om in 
de taal te blijven die zondag de boventoon voerde…. ‘Doar mos ie wean’. In een 

stralend septemberzonnetje kwamen de bezoekers in grote getale. Citaat van een 
een oud boertje oet Beantel (naam bekend bij de redactie van BBB): “Dit is nog 

mooier dan ’n Sommerfeest. Alleen het geluud van de hakselaars, trekkers, ’n 
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betje muziek en ‘n pilsje. Het hoof allemoal nich zo moeilijk te wean”. De maïs 

werd in een snel tempo gehakseld en er was zelfs nog tijd over om deze naar 
Marcel Ottink te vervoeren.  

Conclusie van de dag: alleen maar lachende gezichten; bij de organisatie, bij de 

vrijwilligers die op de trekkers en hakselaars zaten, bij Roy Boenders en bij de 
bezoekers. Mooi dat dit kan en dat er ook zoveel belangstelling voor is. Iets om te 

koesteren. Dank ook voor alle sponsoren, Harry ten Dam en Marcel Ottink. En 
hulde voor de Maïscommissie! 

Bernadette Morskieft 

 
De Maïscommissie: Wim Meijer, Hans de Jong, Martin Veldhuis, Tonnie Mentink, Bennie Goselink, 

Tonnie Eijsink en Jeroen Wijlens. 
  
 
 
 
 

Tijmen Spit en Cilia Scharenborg;  
‘koffie brengen…’ 
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TVO Tennis 25 jaar 
Op zaterdag 14 september vierde TVO Tennis haar 25-jarig bestaan. Hieronder 

volgt een kleine impressie van foto’s.  

 
Volle aandacht bij toespraak van voorzitter René Vijn op de receptie van het 25-jarig bestaan TVO 

Tennis 
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Jeugdige aandacht bij de demo tennissen door 2 tennisleraren 

 

 
Het huidige bestuur van TVO tennis; van links naar rechts: Harrie Jannink, Eric Kleinsman, René Vijn, 

Arend ten Barge en Stephan Nollen 

 
Op zoek naar vrijwilligers met een auto 
 

1 miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam, 80 plussers het meest. 30% van de 
Nederlanders wil hier iets aan doen en 33% van die vrijwilligers voelt zich minder eenzaam 
door vrijwilligerswerk. Dat zette Louis Nibbelink aan het denken en hij is daarom op zoek 
naar vrijwilligers die mensen willen vervoeren. Mensen die iets extra willen betekenen voor 

anderen door zich af en toe in te zetten voor minder mobiele plaatsgenoten. Kleine moeite, 
groot plezier. Mobiliteit voor diegenen die afhankelijk zijn van vervoer om ergens naar toe 
te gaan. Bijvoorbeeld naar de huisarts, een dierbare plek, bezoek bioscoop, boodschappen 
halen, etc. Vervoer dat niet door regulier vervoer kan worden geregeld. 
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“Tijdens de bijeenkomsten van ‘Wat de pot schaft’ merken we dat velen afhankelijk zijn 
van vervoer. Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers die zich zeer verdienstelijk maken door 
regelmatig te rijden waardoor iedereen in Beckum en Oele kan aanschuiven in ‘t 
Proggiehoes. Mantelzorgers worden hierdoor ontlast en deelnemers kunnen langer 
deelnemen aan sociale contacten en gebeurtenissen. Voor vrijwilligers is het een zinvolle 
dagbesteding waarbij enkele keren per maand een beroep op hen wordt gedaan”, aldus 
Louis. 
Een methode werd hem aangereikt door een 
vrijwilliger van ‘Wat de pot schaft’: Automaatje, 
geen automaat maar een maatje met een auto, 
opgezet door de ANWB. “In Hengelo zijn ze nog niet 
actief maar wel in Haaksbergen en Enschede. Ik 
heb informatie opgevraagd bij de ANWB en contact 
gezocht met de coördinator in Enschede. Dit plan 
kan ook in Beckum opgestart worden, als er 
voldoende vrijwilligers zijn.” 
Deelnemers betalen een onkosten vergoeding van 0,30 cent per gereden kilometer. 
Vrijwilligers of geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Louis Nibbelink 
l.nibbelink@gmail.com of 0613761375. 

 
HANDWERKSOOS BECKUM - BENTELO - HENGEVELDE 
Seizoen 2019-2020 van de handwerksoos B.B.H. start op woensdag : 
25 september van 14.00-16.30 uur in “De Pol” te Bentelo. 
Kom gerust eens kennismaken, nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Wij kunnen u ook leren haken, breien en kaarten maken. 

Voor inlichtingen kunt u bellen met: Dinie Siemerink tel: 0547-292489. 

 

 
Afscheid leerlingen groep 8 van de basisschool 
7 en 9 juli stonden in het teken van het afscheid van groep 8. Eerst een 
misviering in de kerk waarbij de leerlingen terugkeken op 8 jaar 

basisschoolonderwijs. En nu dan dankbaar afscheid nemen om elders voorgezet 

onderwijs te volgen. Op passende wijze werden alle onderwijskrachten bedankt 
voor die fijne lesjaren in de Bleek. Pastor van de Bemt en het koor Spirit maakten 

er een mooie viering van. Als voorproefje zongen de leerlingen alvast een lied uit 
de musical die 9 juli werd gepresenteerd in de Bleek. 
Een stampvolle klas - de kinderen moesten uit alle vertrekken zelfs stoelen halen om ‘de 
senioren’ plaats te bieden! - met oud leerlingen, opa’s en oma’s genoot dinsdags ten volle 
van ‘de feestsatelliet’. Waar de fraai uitgedoste leerlingen via een raket waren beland. 
Leuke teksten, gevarieerde, aanstekelijke liedjes en ontroerende momenten. Dat werden 
de aanwezigen voorgeschoteld. Een groot applaus was er voor ‘de regisseurs’ van de Bleek 

en de uitvoerende leerlingengroep, klasse gedaan! ’s Avonds werd het afscheidsfeest nog 
eens dunnetjes overgedaan met alle ouders en de leerlingen.                                    

Jan Ottink 

mailto:l.nibbelink@gmail.com
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Voorproefje in de kerk voor de musical uitvoering 

 
 

Levenslust presenteert:  

Beernd is van de kaarte 
 
Dit blijspel in drie bedrijven lijkt wel een Engelse klucht. Het speelt zich af rond 

de Kerstdagen in de woonkamer van de familie Meijer. Maar voor de familie 

Meijer zit een gezellig kerstfeest er niet in. Vader Berend en zoon Marco hebben 
een klaverjaswedstrijd bezocht in de kantine van de plaatselijke 

voetbalvereniging. Met veel drank op zijn ze thuis gekomen. De volgende dag 
weten ze nergens meer van. Ook niet dat ze moeder de vrouw - Stien - beloofd 

hadden een kerstboom mee te nemen. En dan blijkt er ook nog een ongeluk 
gebeurd te zijn en ingebroken!! Weten vader en zoon hier misschien meer van? 

Zwager Jannes, die het maar niet lukt om de kerstgans te vullen en buurvrouw 

Wemie Zwiggelaar, een echte kwebbelkont, weet alles, maar toch net niet 
genoeg…...maken dit lachwekkende blijspel compleet 

 
De uitvoeringsdata zijn: 

25-26-27 oktober 2019 

1-2-3 november 2019 
Zondag 27 oktober en zondag 3 november zijn beide middag voorstellingen 

Voor kaartverkoop kunt u bellen met Anny Ottink 074- 36 76 442 
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Toneelvereniging Levenslust 

 

Nijverbij voor Harry Markslag 
Tijdens de Volksfeesten Oele, de 

vrijdagavond welteverstaan, kreeg Harry 
Markslag uit handen van Burgemeester 

Sander Schelberg de Nijverbij uitgereikt. 
Dit voor zijn jarenlange inzet voor Oele in 

het algemeen en de Werkgroep Oele 

(vanaf 1983 t/m 2019) in het bijzonder. 
Harry wist van niets, de Werkgroep Oele 

had dit aangevraagd, dus de verrassing 
was compleet voor hem. Een dag later 

tijdens het Vogelschieten, liep hij nog te 

glimmen van trots. Later op die middag 
werd zijn schoonzoon Bart Brinkman ook 

nog Schutterskoning in Oele. Dus er blijft 
nog iets te wensen voor Harry, want 

Schutterskoning is hij in Oele nog nooit 
geweest. Dan heeft Harry, de familie 

Markslag en heel (oud) Oele nog iets om 

naar uit te kijken volgend jaar….. 
(Foto: Facebook Werkgroep Oele) 
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Ze kwamen weer bij elkaar. De bestuursleden van het gouden Heinekenteam (anno 
1986) St. Zomerfeesten Beckum. Dit keer met ook de partners op de foto! Het werd 
een bijzondere reünie met alles erop en eraan; fietstocht, wijnproeven, heerlijk buffet, 
beetje Tiroler muziek (Tonny!) en spelletjes. Er sneuvelde een oude kunststof tuinstoel bij 
de stoelendans (vals spelen!), verder bleef alles en iedereen ‘heel’… 0ver 2, nee 3, nee 
toch 2 jaar een volgende nostalgische meeting. 

Op de foto boven vlnr. Rens, Henk, Tonny, Theo, Jan, Ine, Angela en Mathilde, 
middenveld Toon, Harrie, Alfons, Annette en Harrie, onderaan Riky, Ine, Rikie en Marianne 

(foto Laura) 

 
 

BBB-tje 
Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor een ochtend of middag per week. Wij 

wonen aan de Beckumerstraat, dichter bij Beckum dan bij Boekelo. 
Geïnteresseerd? bel dan 06-23977474.  

Fam. van Goor 

 
Lezing ‘licht op je verdriet’ 
Dinsdag 1 oktober 2019 aanvang 20.00 uur.  
Wil je als ouder of als leerkracht graag weten hoe je kinderen kunt helpen die verdriet 
hebben om een lieve overledene? Wil je graag tips en handvatten, zodat je kinderen nog 
beter kunt begrijpen en zodoende voor hen echt het verschil kunt maken? Kom dan naar 

deze interactieve avond. 
Momentum | Beckumerstraat 169 Boekelo | 06 – 51170704 

Concertuitvoering van de St Jorismis.  
Zondag 13 oktober 2019 aanvang 19:00 uur. 
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

 

In deze BBB Jahmela aan het woord. Onder het genot van een glaasje water 
hebben wij gezellig gekletst. Jahmela staat op de foto op haar favoriete plek in of 

om de school. Veel leesplezier. 
 

Stel je eens voor; naam-leeftijd- welke groep:  

Jahmela Richardson-7 jaar-groep 5 van juf Josephine en juf Kirsten. 
 

Hoe ga jij meestal naar school en moet je ver naar school?  
Ik ga meestal lopend naar school. Ik woon ook heel dicht bij school. Ik ga de 

tunnel door en dan ben ik er al bijna. 
 

Wat is je favoriete vak op school en waarom? 

Lezen, omdat je dan spannende dingen hoort. Daar kun je dan films van maken 
in je hoofd. Ik kan dat heel goed. Een boek is dan extra leuk. 

 
Doe je aan sport? 

Ik zit op Streetdance in Hengelo. Ik dans het liefst op snelle muziek. Ik heb nog 

geen optreden gehad. Ik zit er nog maar net op. Ik moet nog oefenen en dan ga 
ik in de winter optreden. Het lijkt me spannend. 

 
Welke hobby’s heb je nog meer? 

Spelen met mijn hond. Flinda! Mama helpen met koken. Het liefst help ik met 

soep maken. Ik draai dan de gehaktballen. Pannenkoeken, pizza en macaroni kan 
ik ook maken. 
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Wat is jouw lievelingseten? 

Pannenkoeken, gekookte aardappels met jus, kipfilet en rode kool. Kippenpoten 
vind ik ook lekker of een biefstuk. 
 

Vind je het leuk om in Beckum te wonen en waarom? 

Ja, omdat ik deze school leuk vind. Ik heb nu allemaal leuke kinderen in mijn 

groep. En ik heb een heleboel vriendinnen. Britt, Anna, Aafke, Romee, Elke en 
Kaily. Alle meiden van groep 5. 
 

Wil je zelf nog iets vertellen? 

Ik ben in de zomervakantie naar Slagharen geweest en naar Avontura. En in de 
bioscoop heb ik ‘Huisdiergeheimen 2’ gezien. Dit was een super leuke film. We 

zijn ook naar het Hofke geweest. Na de vakantie heb ik mijn hoektand eruit 

getrokken. De tand zat toen pas goed los. 
 

Wat doe je het liefst met papa en mama samen?  
Een spelletje Monopoly, Rummikub en Mens erger je niet. 

                                                   Dank je wel Jahmela voor dit leuke gesprek.  

 
EEN JAAR IN VOGELVLUCHT van Werkgroep Jeugd 
Vorig jaar zijn we begonnen met een kennismakingsavond in ‘t Proggiehoes. Met een 

groep van ruim dertig kinderen was dit een gezellige avond. Heel Beckum werd in de 
regen afgestruind op zoek naar cd's, ruilhandel, puzzeltje enz. De volgende avond hebben 
we in december gehouden in een gezellig bruin café waar we heel veel cadeautjes geruild 
hebben. Vervolgens was er een smokkeltocht in Kerspel-Goor, waar bij voorbaat al 
nachten van wakker werd gelegen. Maar dit was toch een gezellig avondje ‘griezelen’, wat 
achteraf voor velen meeviel. De kinderen waren razend enthousiast. De wijze waarop dit 
ook is opgezet is geweldig. Tussendoor hebben we nog afscheid genomen van de oude 
groep met een ouderwetse dropping en een gourmetavond. Wat een belevenis, zonder 
smartphone op pad. Daarna lekker gegeten. 
In maart hebben we geprobeerd om onszelf wat beter te leren verdedigen met een avond 

zelfverdediging. Onder leiding van Henk Prinsen en een aantal jongens is dit weer aardig 
gelukt. Lasergamen was het volgende wat op het programma stond. Op naar Enschede 
waar iedereen zijn energie kwijt kon. De laatste avond was weer bij ‘t Proggiehoes met 
spelletjes waar het eigenlijk te warm voor was en een bbq. Dus hebben we het schooljaar 
goed afgesloten. 
Dit jaar is Irma ten Dam gestopt met haar werkzaamheden bij Werkgroep Jeugd. Wij 
hebben met een gezellige middag toeren afscheid van haar genomen. Miranda Waanders 
heeft haar plek ingenomen. 
Op naar het nieuwe seizoen! Werkgroep Jeugd is voor de eerste twee klassen van het 
voortgezet onderwijs van kinderen die woonachtig zijn of een binding hebben met 
Beckum. Ben je nog niet benaderd en lijkt het je leuk om met ons mee te doen, meld je 

aan! 
De leiding Werkgroep Jeugd, Miranda Waanders, Nicolle Assink, Dianne Asbroek en Gini 
Heijmerink 
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Terugblik op de VOLKSFEESTEN OELE 
 

Het was weer gezellig tijdens de 101e Volksfeesten Oele. Dit kwam niet alleen 
door de vele bezoekers, er was nog meer aandacht besteed aan de aankleding 

van het festivalterrein. Vele avonden zijn opgegaan aan het bouwen en verven 
van fleurige zithoekjes, wegwijzers, vlaggen, verlichting enz. Dit zorgde ervoor 

dat het terrein, al voordat de eerste bezoekers er waren, er sfeervol uitzag. 

In 2018 startten de Volksfeesten Oele met een barbecue voor (oud-)inwoners en 
anderen die binding hebben met Oele. Dit was een groot succes. Op verzoek van 

velen kon men dit jaar weer smullen van het bbq-buffet en ondertussen gezellig 
bijkletsen. Het was mooi om te zien dat deze avond volop geproefd werd van al 

het lekkers. De vrijdagavond is echt een mooie avond die (oud-) Oelenaren 

verbindt. Sommigen komen jaarlijks speciaal terug, zelfs vanuit de anderen kant 
van het land of van over grens, om iedereen weer te zien en er met z’n allen een 

mooi weekend van te maken. De avond kreeg een verrassende wending toen 
Burgemeester Schelberg Harry Markslag op het podium riep. Harry werd terecht 

onderscheiden met het Stadcompliment De Nijverbij als dank voor zijn jarenlange 
inzet voor Oele.  

Op zaterdagochtend zijn traditiegetrouw de kinderspelen. Wat was het gaaf dat 

de brandweer er was! Samen water spuiten met die grote slangen was wel heel 
cool en dit zorgde ook nog eens voor een heerlijke afkoeling.  

Waar menig Oelenaar de hele zomer al uitkijkt naar regen, straalde iedereen toen 
op zaterdagavond bijna alle buien links en rechts langs het festivalterrein trokken. 

Het publiek heeft gewoon kunnen genieten van de optredens op het 

buitenpodium van The Adele Project, DJ Jelmex en Rondé.  
Het bleek een goede zet om de muzikale zaterdagavond op tijd te beginnen, 

Bökkers opnieuw uit te nodigen en dit aan te vullen met een grotere band: met 
zo’n 1500 bezoekers (dit is nog meer dan vorig jaar tijdens onze 100-jarige 

jubileumeditie) lijkt een groeiende lijn ingezet te zijn. Het bleef gezellig tot in de 
late uurtjes. 

Al vroeg gingen zondag de fietsers en de oldtimer-chauffeurs op pad. Voor beiden 

was een mooie route uitgezet die ‘s middags eindigden op het feestterrein. Daar 
werd gezellig verder gekletst terwijl de volleybalteams tegen elkaar streden. 

Degenen die minder actief wilden zijn, konden zien hoe behendig buurtgenoten 
waren bij Tractor-Factor. Een groot deel van het parcours moest achterwaarts 

afgelegd worden. Met ervaren rotten achter het stuur ziet het er eenvoudig uit, 

maar zelf doen onder tijdsdruk bleek best lastig.  
Naast het parcours werd volop gespeeld in de zandbak. Niet met emmers en 

schepjes, maar op de hijskraan die je zelf kon bedienen. Zo zag je grote en kleine 
kinderen zich uitleven en soms worstelen met de hendels om de bak hun werk te 

laten doen. Ook de shovel werd volop uitgeprobeerd. 
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Op de Valtra en de Fendt kon iedereen voelen hoe het is om met heel groot 

materiaal te rijden, deze gigantische trekkers hebben de nieuwste technieken aan 
boord.  

Door de gezellige muziek van o.a. Ramblin Boots en Stroef, werd het al snel 

avond. De Super Sundays deden hun naam eer aan. Velen hebben het grandioze 
weekend afgesloten op de dansvloer. 

Dit jaar heeft de datum 32 augustus heel veel publiciteit gekregen. Volgend jaar 
hoeven jullie geen extra datum aan je agenda toe te voegen om 28, 29 en 30 

augustus vrij te kunnen houden voor de 102e feesten in Oele. 

 
We feliciteren de volgende prijswinnaars 
Playbackshow (vrijdagavond)  Steenslagrally (zaterdag) 
1. Euler Bachelor Party   1. Bjorn en Marieke Stegeman – Volvo 66 
2. De Sloapkogels    2. René ter Doest – Ford Taunus 
3. Ben & Fan Lansink   3. Koen en Jan Otter – Suzuki SJ413 
     Originaliteit: Eric en Lieke Temmink – MB 190SL 
Vogelschieten Heren   Dames   Jeugd 
  Koning: Bart Brinkman Koningin: Petra Lagrand Prinses: Claudia Alberts 
  2. Jan Beltman  2. Daniëlle Hummelink 2. Giel Bolks 
  3. Theo Wijlens  3. Juliët Heuker of Hoek 3. Teun Esman 
  4. Jan Heimerink  4. Annie Markslag  4. Lia Gerrits 
  5. Henk Roesink  5. Judith Meijer  5. Hylke Hylkema 
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Schijfschieten Heren   Dames 
  1. Marco Weging  1. Ingrid Wilmink 
  2. Geert Bolks  2. Leonie Wevers 
  3. Henk Alberts  3. Loes Bolks 
Volleybal    T-Factor (shovel)  T-Factor (trekker) 
1. Oelerschooltje    1. Jordy Kleinsman  1. Clemens Heuker of 
2. Fanta Piloten    2. Hennie Harink      Hoek 
3. Wienk Kearls       2. Jordy Nijland 
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OPVALLENDE ZOMERSE ZAKEN…van heinde en verre 
 

 - Er waren prachtige sportwedstrijden ‘all over the world’ dus ook in onze regio. 
En door de extreme warmte en droogte gedurende een (te) lange periode werden 

ook her en der sportwedstrijden afgelast. Het traditionele Stormvogels 
toernooi was elk jaar vaste prik voor TVO handbalteams. Helaas dit keer (door 

tropische hitte) afgelast. Wel door ging het befaamde appel-ei toernooi in 
Bentelo. Waarbij zoals op Facebook te zien was, enkele TVOers in de prijzen 

vielen. Ach ja, kwaliteit verloochent zich niet… 

- We zagen Martijn van de Weijden een wereldprestatie leveren. Met zijn 
monster- Elfstedenzwemtocht over bijna 200 kilometer. Resultaat; ruim € 5 

miljoen (stand na een week!) als donatie voor kankeronderzoek… 

- Wat we ook zagen, was de winnende race Formule1 in Oostenrijk door Max 

Verstappen. Van plek 8 naar plek 1 na een kort inhaalmoment en -bijna clash 

met de Ferrari van Leclerc. Wat een lefgozer annex autorace held (voor de 
liefhebbers van Verstappen!). 

- Vrouwenvoetbal; eeuwige discussie over de aantrekkelijkheid voor de 
gemiddelde voetballiefhebber. Feit is wel, dat er meer dan 5 miljoen tv kijkers 

waren en dat Nederland op het WK in Frankrijk danig verraste! Met effectief 

voetbal, hechte teamgeest en karakter – behoudens nogal wat mispasses bij veel 
teams – gewoon vaak leuk kijkspel. Bovendien; weinig schwalbes/over het veld 

rollen en kaarten aannaaien. Dus ook nog eens een voorbeeld voor het 
mannenvoetbal! Zelfs de finale werd gehaald door Oranje. Maar tegen de 

Verenigde Staten was het de verwachte einde oefening. Resteert flinke 
bewondering voor de Oranje dames, dat zeker! 

- Oh ja, er was ook het langste-dag-toernooi bij TVO tennis eind juni. Zo’n 

vier uur lang werd door 18 leden onder broeierige omstandigheden gespeeld op 
Beck Hand. Niet geheel vergelijkbaar met Wimbledon, maar dat terzijde. Er zit 

potentie in bij enkele nieuwe leden en aanstormend talent, werd geconstateerd. 
Maar de 25 jarige TVO tennisclub kan hoe dan ook terugzien op een geslaagd 

evenement… 

- De eikenprocessierups kreeg er concurrentie bij; ook de buxus-, dennen- en 
naar het schijnt beukenrups werd gesignaleerd en geselde die bomen. Maar nog 

meer de mensen die er argeloos onderdoor liepen! Die natuurplagen nemen 
ongekende vormen aan en lijken bijna onbeheersbaar te worden. ‘Woar mot dat 

hen’, ‘ik zol’t nig weet’n’, was zo’n beetje de algemene opinie… Maar eind 
augustus terugblikkend moet je concluderen; ik zie geen processierups meer! 

- En dan onze Frans Timmermans, de sociaal democratische knuffelbeer, die 

de baas van Europa diende te worden. Vond hij zelf ook zo’n beetje. Maar hij had 
de laatste tijd vooral kritische geluiden laten horen richting Oost-Europese 

landen. En daarmee buien de waard gerekend, oftewel hij piste buiten het potje. 
Alhoewel zijn kritiek alleszins terecht was, bleek de macht van die ‘rebellerende 

landen’ zo groot, dat Timmermans na ellenlange nachtelijke vergaderingen ook 
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door een deel van de andere landen werd afgeserveerd. Maar hij wordt wel de 

belangrijkste vice-voorzitter van die Europese gemeenschap, dat dan wel weer.. 
- Wat ook historisch was op sportgebied? De langste partij ooit in de 

Wimbledon finale tussen twee van de beste wereldtoppers van de laatste -zeg 

maar- 20 jaar. Roger Federer en Novak Djokovic dus, die met Rafael Nadal het 
top-3 podium - met eerbiedige afstand op de rest - bezetten. Meeslepend; de 

wilskracht van Djokovic versus de brille van Federer. 2-2 Na 4 sets en een 
tiebreak die pas na 13-12 door Djokovic gewonnen werd. 

- Ja, ja, ook de Tour de France werd weer verreden. Ons Jumbo Visma team 

scoorde goed, Alaphilippe droeg lang geel, maar Bernal trok aam het langste 
eind. Het woord doping viel zo nu en dan. Bij weer zo’n krachttoer in de bergen, 

waarvan je zegt; dat lijkt me geen zuivere koffie… Steven Kruiswijk loerde op 
geel, maar de diesel kwam bij de ultieme demarrages tekort. Toch is een (3e) 

podiumplaats een prima prestatie… 

- De Muiterweek Beckum kende publicitair een goede voorbereiding. Met die 

letters Muiterweek – soms door elkaar gehusseld – als blikvanger pontificaal voor 

de kerk. Smaken verschillen natuurlijk, maar ach, laat die mannen maar 
schuiven… In het krantenartikel daags voor de start van de Muiterweek werd nog 

tactisch sterk door de organisatie gemeld; de onbenulligheid heeft plaats gemaakt 
voor gezelligheid. (zie verder Muiterweek terugblik van Elroy Vijn)… 

- Nu we het toch over Beckum hebben. Weer gooide de lange droogteperiode 

roet in het eten voor de TVO competitie voorbereiding. Lastig, vervelend, 
improvisatie troef, maar tegen die weergoden sta je machteloos. En weer werd 

wekenlang gewaarschuwd voor; regenbuien, onweer, hagel etc. Maar vrijwel 
niets van dat alles in de Twentse regio. Echter, vanaf begin augustus kwamen 

hier ook de broodnodige buien. De ‘accommodatie-mensen’ van TVO hadden tot 
dan toe veel ondernomen om voldoende sproeiwater te krijgen voor de velden. 

Wat dankzij materiële hulp van oa. Jannink tankwagens ook lukte. Geweldig, die 

extra inzet voor TVO! Maar ja… En weer zorgde een tropische periode ervoor dat 
herstel van de velden stagneerde…                                                              

redactie BBB 
 

LUK AKKEFIETJES 
Ze zaat’n op’n bèènkske bie de sloes’n. Niks te doon en gewoon luk vot kuier’n 
um de tied kepot te krieng’. ’n Eén dat was zonne stads’n inboarling op leaftied, 

den’t vaake beter wus. ’n Aander kwaamp oet de streek, har ne oolderwete Agio 

sigare tuske’n ne broen wiesvinger en ’n middelvinger. Hee was oetteboerket, har 
ne kromme rugge oawerhool’n van’t hadde wark’n en zat ’t rösthoes. Den stads’n 

haal’n ne appel oet’n leenkertuk, bekeek um en wreef den appel secuur of, offe 
oet’n drek was ekom’n. ‘Heb ie vrogger doem’n hool’n’? vreug den boer in röste. 

Den stadsen keek vrömd opziet en zea ‘je verdoelt of ik duiven heb gehoolden? 
Nee , ik was te vaak op pad vuur de zaak en bovendien, die dakscheiters zijn 

slecht voot het milieu’. Na die weure naampe ne fleenk’n hap van’ appel en 
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smakk’n d’r zo had bie dat de veugel van schrik oet’n boom d’r noast vloong’n. De 

boer in röste haaln de schoelders op en trok nog ne kear duftig an den bolknak 
oet de zestiger joar’n. En bloas’n achteloos stiekum den vett’n rook opziet nor ‘n 

appeletter. Den schoof nen halm’n meter opziet en keek snoevend nor de loch. 

‘Nou moet jij mie eens vertel’n, kötterboertje, is er veul verschil tusken 
kleiduiven- en gewoon veugelschieten, zijn toch beide veugels’ voegde hij er 

smalend an too. Hee dach darre den boer in röste in’t strik har, mar den begun 
onbedaarlijk te lach’n as ne koo den an de weend was. ’Gossie mien jong, ie 

had’n vrogger vaaker oen neuse boet’n de stad möt’n stek’n. 
Want, mö’j heur’n; ’t is bèère nepperieje, dat is’t. Ne kleidoeve is letterluk ne 
schieve van klei, den wod’t deur ne soart kattenpult offe schot’n, alle kaant’n oet. 

‘t Is dus ne keuns um den te raak’n en an bölle te scheet’n. Met vöggelscheet’n 
steet d’r ne hoolt’n vöggel op de stange, zo’n vief meter in de loch. Dan mo’j ’n 

stet, de vlöggel,’n kop en de roomp d’r achtereenvolgens of scheet’n dat mö’j’. En 
hee voegen d’r schaterlachend an too; ‘en bie bèère scheetpertiej’n krie’j zovöl 

bier in de hoete, da mennigeen ’n vöggel d’r zo’n betje of hef’. Den stadsen 

inboarling kon de humor d’r nig van inzeen, beet’t leste stukske appel vot en 
gooi’n met ’n hellig gezichte ’t kale klokhoes in’ barm. ‘Smiet ie dat in hoes ok zo 

in barm‘ en miezerig lachend ‘oh nee ieleu hebt doar boam vief hooge in’t vlet 
natuurlijk ginne barm’. Zo had’n dee oale nosterkoont’n doar op’t benkske bie de 

sloes’n meka wear duftig oonder de doem’n schot’n, dat had’n ze…. 
HekselmesienHarry 

 

Data om te noteren… 
Kevelaerslof zondag 6 oktober 2019 Bonifatiuskerk Veldmaat 

Bedevaart vrijdag 1 november 2019 

 

 
Nog een fraai toetje bij As’n gek in’ Drek bij de Pinksterfeesten. Een gele vierling 

zwiert door de modder! 
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De Zonnebloem, regio “Zonnehof” 
             

Woensdag 9 oktober organiseren we een ontspanningsmiddag bij “Zaal Beltman 
Goorseweg 22 A te Diepenheim. Deze middag begint om 14.00 – 17.00 uur. 

Kaarten kosten € 10,00  p/p. Heeft U belangstelling voor deze gezellige middag, 

geeft U zich dan op voor 1 oktober a.s. bij Sandra Nales, Tel: 3676583 of 06- 
21217984. 

                                                                    De Zonnebloem regio “Zonnehof” 
 
 

LUS VAN BECKUM weer groot succes 
 

Een prachtige zonnige namiddag voor lopers en publiek, goede 
organisatie en recordaantal deelnemers. Dat waren de ingrediënten bij 
de 2

e
 Lus van Beckum nieuwe stijl. 

 

De Kidsrun over 750 en 1500 meter werd gecombineerd met de race-runners, 

met loopfietsen, en de aanmoedigingen voor beide disciplines was aanstekelijk. 

En werden zeer gewaardeerd! Veel lopers uit regionale loopgroepen, uit 
Hengevelde en ook uit het Gelderse, kwamen aan de start . Dit keer was een 

exacte tijdsmeting ingevoerd middels chips in de schoenen. En het parcours was 
iets aangepast; ipv. dat een ronde voor 5 kilometer plm. 140 meter tekort was 

(vorig jaar!), had een ronde nu wel de lengte van (ongeveer) 5 kilometer…  
Het werd een mooie sportieve happening. Vele honderden toeschouwers 

moedigden de lopers aan en bij het Proggiehoes was alles pico bello voor elkaar. 

Vermaak voor de jeugd, muziek, bars en snacks. 
De Lus van Beckum heeft inmiddels een goede naam, getuige het record aantal 

deelnemers van 240 lopers (vorig jaar 190). Ingrid Prigge, bekende loopster uit 
onze regio en jaren geleden nog een nationale topper op de marathon(!) sprak 

ook van ‘een goed georganiseerde loop over een fraai afwisselend parcours’.  

Pascal Ottink reikte de prijzen uit en het bleef nog lang gezellig bij het 
Prggiehooes. 

 
Hoofdwinnaars;  

5 km heren 1. Mike Rolink 18.52 min. dames 1. Els Bebseler 20.11 min. 

10 km. heren 1. Erik Klok 39.08 min. dames 1. Ingrid Prigge 41.36 min. 
15 km. heren 1. Mark Saalhof 56.38 min. dames 1. Astrid Bosch 1.12.30 uur 

Race runners’1. Gerlinda Huizing 6.26 min. kids 750 meter 1. Bente Waanders 
3.43 min. kids 1500 meter 1. Twan Asbroek 6.39 min.  

 
Veel Beckumers liepen ook prima tijden. Volledige uitslagenlijst vind je op 

www.utslagen.nl (daarin lus van beckum aanklikken). 
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De race runners met daarachter de kids van start 

 
 

 
Een volgende start langs het goed afgezette parcours 
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Steenslagrally bij de volksfeesten Oele met winnaars Bjorn Stegeman en Marike 
Stegeman -  Volvo 66 (foto Nick Vollenbroek) 
 

Hulde voor al die trouwe vrijwillige medewerkers 

‘Maar nieuwe aanvulling kunnen we wel gebruiken!’ 
 

We kennen in Beckum sinds jaar en dag twee accommodatie werkgroepen. Van 
de parochie voor allerhande periodieke onderhoudswerkzaamheden rond de kerk, 

pastorie en kerkhof, alsmede de maandagmorgen werkgroep die de hele TVO 

sportaccommodatie wekelijks onderhoud. (En zorgdraagt voor het bijhouden van 
het reclamebordenbestand rond het hoofdveld en schoonmaken van de 

kleedkamers, kantine en keuken een wekelijkse bezigheid is) Voor beide 
werkgroepen zijn periodiek en/of wekelijks totaal een acht tot tiental senioren 

plichtsgetrouw bezig met de accommodaties. Voorwaar een uitermate nuttige 
zaak, kun je wel stellen. Door de jaren heen komen er mutaties in de bezetting. 

Met leeftijd en teruglopende gezondheid als onontkoombare oorzaak. Zo gaat dat 

onvermijdelijk in een mensenleven… 
Gelukkig zijn bij de maandagmorgen sportaccomodatieploeg enkele ‘jongere 

senioren’ de laatste twee jaar aangesloten. Nieuw bloed, nieuwe energie en 
enthousiasme, mooi. Maar de uitgedunde groep kan nog meer aanvulling 

gebruiken. Zeker gezien de huidige situatie waarin ’s maandags meestal maar 

een 5-6 tal medewerkers present zijn… TVO hoopt dat nog personen die hart 
voor TVO hebben, door deze oproep de daad bij het woord voegen en de groep 

willen versterken. En het is er nog gezellig ook met de 10 uurs koffie tussendoor! 
Interesse? Mail naar morsink@hetnet.nl. 
Maar ook de BOP ploeg voor de parochie kan best aanvulling gebruiken! Dat 
leerde navraag bij enkele BOPpers tijdens de BBB BBQ eind augustus. Dus bij 

deze; wie voelt zich geroepen om zich bij deze werkgroep aan te 
sluiten? Neem dan contact op met Gerard Olde Nordkamp! 

mailto:morsink@hetnet.nl
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Dan het traditionele feestje… 
Maandagmiddag 25 juni kwam die maandagmorgen accommodatie werkgroep 

inclusief schoonmakers bijeen. Dit keer geen fietstocht (vooral te heet!) maar een 
levend Ganzenbord vormde de hoofdactiviteit. Op het Geertman pleintje was alles 

uitgestald, onder parasols(!) en de ingedeelde groepen gingen bezig. 
Dobbelstenen gooien, opdrachten/vragen beantwoorden etc. Alwies en Agnes 

Derkink en Harrie en Diny Annink hadden het uitgezet, prima in orde! Het buffet 

van Bearnd, café Halfweg, smaakte nadien uit de kunst. Het was weer een uiterst 
geneuglijke middag…. 

Jan Ottink 

Wist u datjes… 
De bal rolde weer eind augustus bij oefenpotten en bekerwedstrijden. TVO1 

startte veelbelovend bij HSC2; 0-2 en 1-3 voorsprong, tenslotte 4-4. Bij Rietmolen 
1-2 winst bij tropische hitte. Bij de TVO jeugd tikte het JO11-1 team naar 8-2 

winst op Erix/Noordijk, het JO15 elftal van TVO/HoeveV. verloor met 2-1 van 

Victoria en TVO JO19 stuurde Erix/KSV duidelijk met de cijfers 6-2 huiswaarts. 
Het nieuwe ‘sterrenteam’ TVO5 was in social media - met ludieke, sterke one 

liners- al afgespiegeld als een mengeling van sterren en talentvolle nieuwkomers. 
De ouverture was bemoedigend; 2-2- remise tegen Delden3. TVO4 liet Hoeve V4 

alle hoeken van het (3e) veld zien; na een 5-0 ruststand werd bij 9-1 afgefloten. 

Het 2e was bij Bon.Boys2 nog niet bij de les, wat heet; 12-0 verlies.  
 

TVO 1 bekerde bij SJO (Mariënvelde) scoorde voor rust 2x, Colin en Cyriel, maar 
was pal na rust even niet wakker, 2-1. Vervolgens stroef spel van TVO, 

binnenbrandjes op het veld (bij dat hete weer!) en in de laatste fase weer beste 
TVO kansen, maar het bleef bij een magere 1-2 winst… 

Hoeve V JO11 was kansloos tegen TVO JO11; 1-14 maar liefst, en TVO 3 wees 

Bon.boys 6 met 1-7 terug, terwijl TVO5 op stoom raakt; 0-10 winst bij Rood 
Zwart. Het 2e is nog zoekende, getuige de 3-0 nederlaag bij HSC3. TVO1 won op 

de Hoeve ook de 2e bekerpartij tegen Reunie. Een sobere1-0 zege (Roy na assist 
van Jelle). Na de thee werd het spelpeil minder, slordigheden in alle linies, 

alhoewel TVO nog wel 2x had kunnen, lees moeten scoren… Tegen HC03 (in 

Eibergen) werd de 3e bekerwedstrijd gewonnen. Vooral 2e helft goed niveau, 
vette kansen, maar pas in slotminuut een (fraaie!) 3-2 treffer van Daan. Ook 

JO19 en JO 11-1 bekeren door na 2-3 winst bij Longa en 6-3 winst op WVV. 
TVO5 remiseerde bij Bon.boys8 met 2-2, het 3e haalde uit bij BSC/Unisson met 2-

7 winst en het 2e moest de zege bij het sterkere Achilles2 laten met de 8-3 cijfers. 

 

Green works (Martin Vossebeld!) heeft met het revolutionaire pilot 

struviet plan een miljoen nodig om dit duurzame project te doen slagen. Veel 
sympathie etc. maar meer investeerders worden gevraagd… 
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Masterplan Beckum |  
DE START VAN WONINGBOUW IS IN ZICHT! 
 

De ontwikkelingen van de laatste maanden rondom woningbouw zijn positief te 

noemen. Achter de schermen is er vanuit de Masterplangroep een initiatiefgroep 

Beckumers geformeerd. 
Deze groep is gevraagd te onderzoeken hoe snel en hoeveel woningen er 

concreet en binnen afzienbare tijd op de sportvelden, de beoogde locatie van het 
Masterplan, gebouwd kunnen worden. Zij hebben een concreet verkennend 

onderzoek opgestart naar de financiële haalbaarheid van woningbouw op de 
sportvelden. De groep beschikt over deskundig advies van onder andere een 

adviseur en voormalig stedenbouwkundige van de Gemeente Hengelo. Hij weet  

hoe dit soort processen lopen en is van grote waarde voor het lopende proces. 
Kunt u het nog volgen? 
Dorpsplan? Werkgroep Woningbouw? Masterplan? Initiatiefgroep?… kunt u het 
nog volgen? Hieronder een tijdbalk die weergeeft hoe het verloop van de diverse 

werkgroepen heeft geleid tot de huidige situatie: 

 
De uitkomst van het onderzoek 
De initiatiefgroep heeft ondertussen advies uitgebracht aan de Masterplangroep. 

Na overleg met diverse stakeholders adviseert de initiatiefgroep het volgende: 

 dat het bouwen op de sportvelden gefaseerd wordt uitgevoerd in (financieel) 

haalbare stappen, beginnend op het huidige veld 3, 
 dat het Masterplan de start van een op zichzelf staande stichting ondersteunt 

die de voorbereidingen voor woningbouw op zich gaat nemen en gaat voor 

een haalbare aanpak op korte termijn, 
 dat deze stichting (Samen Bouwen aan Beckum (SBaB)) gesprekken gaat 

voeren over het verwerven van de grond en concrete gegadigden zoekt voor 

de te ontwikkelen bouwkavels, 
 dat de stichting SBaB overleg voert met inwoners en omwonenden, 

 dat de stichting SBaB met de gemeente overleg heeft over de planning en 

planuitvoering en 
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 dat de stichting SBaB een samenwerkingsovereenkomst sluit met de 

gemeente waarin afspraken worden vastgelegd over grondexploitatie en 

financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals; groen, 
recreatiegebieden, waterberging en infrastructuur. 

 

De komende maanden (oktober tot en met december 2019) zijn erg belangrijk. 
De stichting heeft de steun van alle Beckumer geledingen en de gemeente 

Hengelo nodig. Samenwerking is essentieel. De initiatiefgroep is hierover positief: 
‘Beckum wil nu snel aan de slag!’, zo blijkt telkens weer. 

Bijdragen aan de MFA 
Daarnaast is het de bedoeling dat de woningbouwontwikkeling op termijn zorgt 
voor een financiële injectie aan een (nieuwe) Multifunctionele Accommodatie. De 

stichting geeft hiermee uitvoering aan het burgerinitiatief uit Beckum. 
Beckum vitaal is het doel 
Beide zaken (woningbouw en MFA) zijn zeer gewenste stappen om Beckum, ook 
op de lange termijn, vitaal te houden, met doorstroming op de woningmarkt, een 

vitale basisschool, betaalbare sport, cultuur en centrale ontmoetingsplek. Hier 

gaan we voor! 
Belangstelling voor nieuwbouw? 
Voor hen die belangstelling hebben wordt op woensdagavond 30 oktober om 
19:30 uur in het Wapen van Beckum een informatieavond georganiseerd waarbij 

er door de stichting allereerst uitleg gegeven wordt over de ontwikkelingen van 

de afgelopen maanden en de te zetten stappen van de komende maanden. 
Tijdens deze avond kan men zich over alle ins en outs laten informeren en wordt 

uitgelegd hoe het proces verder zal verlopen. Ook wordt geschetst hoe en 
wanneer men concrete belangstelling voor bouwen in het nieuwe deel van 

Beckum, kan registreren. 
Rol van de Masterplangroep 
De Masterplangroep draagt daarmee het verdere verloop van het proces over aan 

de Stichting SBaB. De leden van de Masterplangroep zullen via hun werkgroepen 
geïnformeerd blijven over de vorderingen. 

Vragen? 
Indien u vragen heeft over Samen Bouwen aan Beckum, kom dan vooral op de 

informatieavond van woensdag 30 oktober 19:30 uur in het Wapen van Beckum  

 
                          Eric Temmink, Voorzitter St. Samen Bouwen aan Beckum (i.o.) 
 

Pastor Henk Ogink nam afscheid 
Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest als pastor binnen de H. Geestparochie is begin 

september pastor Ogink teruggetreden. Met 66 jaar gaat hij met een welverdiend 
pensioen. “Zijn bevlogenheid en inzet voor onze parochies zijn van groot belang geweest 
voor de geloofsgemeenschappen. Hij stond open voor nieuwe ontwikkelingen en was altijd 
bereid om te proberen oplossingen te vinden voor een blijvende onderlinge harmonie. Veel 
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individuele parochianen zijn dankbaar voor zijn pastorale bijstand”. Zo kenschetste vice-
voorzitter Peter Helle  van het parochiebestuur de scheidende pastor. Zondag 8 september 
was de afscheidsdienst in Delden, gevolgd door een goed bezochte receptie. 

                                                                                               Redactie BBB  
 
 

Datumbank 
 

25 sept. TVO | Algemene Ledenvergadering (afdelingen Hand-, voet- en volleybal) 
25 sept. Vrouw Actief Beckum | Opening seizoen – Jaarvergadering - Bingo 
26 sept. Wat de pot schaft* 
28 sept. Sam’s Kledingactie | 10.00-13.00 uur bij ‘t Proggiehoes 
  5 okt. Concert Breda’s mannenkoor en Spirit, H. Blasius Beckum 
  6 okt. Kevelaershof, Bonifatiuskerk Veldmaat 
  8 okt. Ouderensoos | Opening 
  9 okt. Wat de pot schaft* 
  9 okt. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 okt. Zonnebloem Beckum | Ontspanningsmiddag regio Zonnehof 
14 okt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
19 okt. Oud papier 
22 okt. AED | herhalingscursus 
23 okt. Wat de pot schaft* 
23 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
25 okt.- 26 okt. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 20.00 uur 
27 okt. Levenlsust | Berend is van de kaarte, aanvang 14.30 uur 
30 okt. Vrouw Actief Beckum | Creatieve avond o.b.v. Sandra Veldhuis, 13.30-19.30 uur 
  1 nov. Bedevaart Kevelaer 
  1 nov.-2 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 20.00 uur 
  3 nov. Hubertusviering | H. Blasius Beckum, aanvang 10.30 uur 
  3 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 14.30 uur 
  5 nov. Ouderensoos 
  6 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
11 nov. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
13 nov. Wat de pot schaft* 
14 nov. OVBO | Thema-avond 
16 nov. Oud papier 
20 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 nov. Sponsoravond TVO 
24 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde – BAZAAR 
27 nov. AED | herhalingscursus 
28 nov. Wat de pot schaft* 
  4 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
11 dec. Wat de pot schaft* 
13 dec. Vrouw Actief Beckum | Decemberfeestavond, aanvang 19.30 uur 
17 dec. Ouderensoos 
18 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
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19 dec. Wat de pot schaft* 
21 dec. Oud papier 
2020 
15/16 febr. Stichting Historisch Archief Beckum eo | Open dagen, 14.00-17.00 uur 
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we samen 
eten. Kosten bedragen€ 7,50, inclusief 1 consumptie. Geen vervoer? Geen probleem! U wordt 
opgehaald en weer thuisgebracht.  

************************************************************************* 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020 
21 okt. t/m 25 okt. Herfstvakantie 
23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 
17 febr. t/m 21 febr. Voorjaarsvakantie 
10 t/m 13 april  Pasen 
27 apr. t/m 8 mei  Meivakantie 
21 en 22 mei  Hemelvaart 
 
6 juli t/m 14 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. 

 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
SEPTEMBER 
Zo. 29 sept.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
OKTOBER 
Za. 05 okt.  19.00 uur GEEN VIERING 
Zo. 13 okt.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
Za. 19 okt.  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zo. 27 okt.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
NOVEMBER 
Vr. 01 nov.  19.00 uur ALLERHEILIGEN 
     EUCHARISTIEVIERING  IN DELDEN 
Za. 02 nov.  19.00 uur ALLERZIELEN 
     GEBEDSVIERING  
     Werkgroep Avondwake/Sprit 

Zo. 03 nov.  10.30 uur HUBERTUSVIERING/Dames- en Herenkoor 
Zo. 10 nov.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Za. 16 nov.  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zo. 24 nov.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
DECEMBER 
Zo. 01 dec  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING IN DELDEN 
     EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
     OPENING JAAR VAN DE EUCHARISTIE 
Overige vieringen in december volgt in de volgende BBB. 

 
 

Boerderijverlichting Markelo 
 

Van donderdag 17 oktober tot en met zondag 27 oktober 2019, is 

iedereen van harte welkom om de vernieuwde Boerderijverlichting in 

Markelo te bekijken.  
De verlichtingsroute kan met de (brom)fiets, auto of met de personenbusjes gereden 
worden. De start is aan de Roosdomsweg 32 vanaf 19.00 uur. De routebeschrijvingen zijn 
te koop bij de start en bij het Infocentrum Markelo. De kosten bedragen € 5 per auto/fiets 
en € 7,50 per personenbusje. Als u in de bus een gids wenst, is dit mogelijk. U kunt dit 
melden bij de organisatie. De tocht, met een lengte van ongeveer 40 kilometer, geeft een 
prachtig beeld van het buitengebied in Markelo. In de routebeschrijving is een puzzel 
opgenomen, waarvoor onderweg de aanwijzingen te vinden zijn. Onder de juiste 
oplossingen worden een aantal leuke prijzen verloot. 

Ga voor meer informatie en een sfeerimpressie naar www.boerderijverlichting.nl. 

 
 
 

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) 

MAANDAG   : 08.00 – 20.00 uur 
DONDERDAG   : 08.00 – 18.00 uur 

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

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 

Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

 

http://www.boerderijverlichting.nl/

