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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen 

een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria 
Jannink: 3676430; @.r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 

De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 

bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink 
Teksten   Esther Rouwenhorst 
Opmaak   Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties   Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  3676435; @. janottink@home.nl 
Info en opgave foto’s  3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 

Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 3676430 

Telefoon BBB-kamer  3676582 
 

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 UITGAVEN IN 2016; 
27 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 29 jun, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 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 
 

 
 

38……………………………………6 
 

Hier is dan de juni uitgave van BBB, Uw vertrouwde maandblad in deze 

roerige wereld. Waarin verslag wordt gedaan van het wel en wee in onze 
gemeenschap. Overvol met actuele zaken Informatief, positief kritisch en met 

een knipoog. Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 

Laatste week nieuws… 
 

 Afgelopen dinsdag was een brainstorm-bijeenkomst met alle 

Beckumers en Oelenaren. Over de toekomst van onze gemeenschap, 

wat moet er gebeuren na het huidige Dorpsplan? Wensen en actie-
punten voor een nieuw Dorpsplan werden geïnventariseerd… 

Werk aan de Winkel wordt dus vervolgd! 
 

 De oude kleedkamers zijn afgelopen weken gesloopt. Een intensieve 

actie waarbij een hele bult puin is afgevoerd. Nu dus binnenkort een 

kwestie van egaliseren en inrichten tussen vijver en Beukenhof !! 
 

 De sportvelden zijn bewerkt afgelopen week bezand en ingezaaid. Dat 

betekent dat er de komende tijd niet op gelopen en gespeeld mag 
worden. Ook honden uitlaten? SVP. NIET OP DE VELDEN  dank u… 

 

DEZE MAAND … in een volzin… 
Vorige week schudde heel Europa op zijn grondvesten, toen de Engelsen de euvele 
moied hadden om tegen Europa te stemmen, want het Brexit referendum sprak 
duidelijke taal, alhoewel dat nog jaren een ingewikkelde nasleep zal hebben, hetgeen 
onverlet laat dat de Britten van nature nogal dwarsliggers zijn want ze rijden daar 
links van de weg, maar ik zie zo’n Brexit bij ons nog niet gauw gebeuren, want stel je 
voor dat het dorp Beckum zich uitspreekt in een referendum tegen Hengelo, dan heb 
je niet alleen de poppen aan het dansen, is Leiden in last en halen we het paard van 
Troje binnen en dan vraag ik me in gemoede ook af, wat Leiden en dat paard ermee 
te maken hebben, wat niet wegneemt dat u  zo eind juni middels dit maandblad BBB 
met maar liefst 40 pagina’s inhoud de hele zomer weer mooi onder de pannen bent.. 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 SEPTEMBER !! 
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WAT U LEEST IN DEZE JUNI BBB 2016 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 

 TVO jeugd bedankt vrijwilligers en neemt afscheid 

 Voetbalbestuur TVO geslaagd seizoen 
 Corn County Festival alle evenementen toegelicht 
 Toekomst Beckum – Oele nieuw dorpsplan 2017 - 2020 
 Sportweekend 28-29 mei op alle fronten geslaagd 
 Minder restafval Beckum-Oele geven voorbeeld 
 Kunstgrasveld TVO komt in zicht 
 Hagmolenbeek heropend met badeendjes race 
 Volksfeest Oele 26-28 augustus 
 Jeugdkamp sv TVO klasse weekend 
 Persoonlijk Catoo geboren  
 Ooievaar met jongen aan het buffelpad 
 Kings Wok gesloten en wat nu? 
 Fietsmiddag TVO ‘seniorengroep’ 
 Dankbetuiging  
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Zijlijn bedankt 
 Kerststukken op graven in de zomer? 
 Gedichten van kinderen bij dodenherdenking 
 Zonnebloem Beckum drie mededelingen 
 Blasiusfestival 11 september 
 Werkgroep Jeugd stelt zich voor 
 TVO omni-jeugd neemt afscheid 
 Muiterweek programma 2016 
 Dartclub Halfweg promotie! 
 TVO handbal heeft vacatures 
 St. Historisch Archief Beckum vraagt vrijwilligers 
 Nicole Wielens nieuwe handbaltrainer TVO 
 Biljartteam Halfweg kampioen! 
 Datumbank activiteitenagenda 
 Misvieringen Blasiuskerk Beckum juli-aug 2016 
 Zeepkistenrace Tour de Keet jeugdraad 
 Hoeve V. promoveert…unicum 

 Dingen die gebeuren in Beckum snippers 
 Debutant als coach en meteen de titel een terugblik 
 Gezondheidscentrum Beukenhof de spreekuren 
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TVO Jeugd bedankt haar vrijwilligers 
 

Op zaterdag 22 mei heeft de jaarlijkse voetbalseizoenafsluiting 
weer plaatsgevonden. Hiervoor waren alle jeugdtrainers, 

jeugdleiders en jeugd scheidsrechters uitgenodigd.  
Eerst is er onderling sportief gevoetbald, op een half veld, onder leiding van 

‘scheids’ Pascal Ottink. Aansluitend was er bij de kantine een gezellige BBQ 

geregeld en er werden verscheidene trainers en leiders bedankt voor hun 
vrijwillige bijdrage voor onze jeugd. De stoppende trainers en leiders, acht in 

totaal en ze staan niet allemaal op de foto, werden door jeugdvoorzitter John 
Frongink hartelijk bedankt voor hun soms jarenlange vrijwillige inzet. Ze 

kregen uiteraard een klein presentje aangeboden. Gelukkig hebben zich 

alweer voldoende nieuwe gegadigden aangemeld. Al met al een hele 
gezellige middag en met ongeveer 40 vrijwilligers een hele goede opkomst. 

Op naar het nieuwe seizoen! 
 Oscar Koppelman, TVO Jeugdbestuur 
 

 

 
 
Bedankt 
Het voetbalseizoen 2015/2016 zit er weer op. Het was 
er één om in te lijsten! Wij willen iedereen die zich 

hoe dan ook, op welke manier dan ook heeft ingezet 

voor TVO Voetbal hartelijk bedanken.  
Fijne vakantie en hopelijk tot volgend seizoen. 

Namens het voetbalbestuur 
Alfons Harink 
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CORN COUNTY FESTIVAL 16 T/M 18 
SEPTEMBER 
Maïs als symbool voor geschiedenis Beckum 

 
Al ruim voordat de eerste maïs van dit jaar was gezaaid, steekt dit gewas of 

een verwijzing daarnaar overal in en rondom Beckum de kop op. Op 
spandoeken, op het etiket van Bier oet Beckum en in de naam van het 

festival waarmee in september het 750-jarig jubileum wordt gevierd. Dat 

heeft een reden en die wordt duidelijk als we een stap terug in de tijd 
nemen. 

 
Maïskern Beckum 

De snijmaïs zoals we die nu kennen, is in de jaren ’50 van de vorige eeuw 

door een aantal Beckumer boeren ontwikkeld, waarna het gewas Nederland 
en de rest van West-Europa veroverde. Tot die tijd werd er in Nederland 

korrelmaïs geteeld, waarbij met de hand korrel voor korrel van de kolf werd 
verwijderd. Dat moest anders kunnen, meenden enkele Beckumers die zich 

in 1949 hadden verenigd in de zogenaamde maïskern, onder leiding van 

Beckumer Johan K. Meijer, bedrijfsvoorlichter van het consulentschap voor 
de rundveehouderij in Hengelo. Vanuit het ministerie had hij de opdracht 

gekregen om de landbouw in Nederland weer in beweging te krijgen.  
 

Al snel werd met schuine ogen gekeken naar de Verenigde Staten, waar een 
bijzonder gewas was ontwikkeld: snijmaïs (in het Engels maize of corn). 

Overigens had Beckum niet de enige maïskern in die tijd. Ook vanuit de 

omgeving werd geëxperimenteerd met snijmaïs, maar dat liep op niets uit. 
De maïs werd in het Nederlandse klimaat niet rijp. Het gewas was te vochtig 

waardoor perssappen wegsijpelden. Bovendien gebeurde het hakselen te 
grot en kwam er te veel zuurstof in de kuil, waardoor een deel van de maïs 

verrotte. Waar boeren in andere delen van Nederland de keuze maakte voor 

korrelmaïs, gingen Beckumer boeren toch voor de snijmaïs. Met succes. Zo’n 
honderd hectare snijmaïs werd geteeld en met behulp van vele Beckumers 

gemaaid en ingekuild. Daarmee werden deze boeren niet alleen de pioniers 
van de snijmaïsteelt, zij waren indirect ook verantwoordelijk voor de 

mechanisatie van de snijmaïsteelt zoals we die nu kennen.  
 

En daarmee heeft Beckum haar eigen symbool. Zoals het zoutvaatje verwijst 

naar de Boekelose zoutindustrie en de beugelfles naar de Twentse 
biercultuur, zo verwijst de maïskolf naar de Beckumse snijmaïsgeschiedenis. 

Om dat verhaal extra luister bij te zetten, draagt het grote jubileumfeest op 
16, 17 en 18 september 2016 de naam Corn County Festival. Natuurlijk had 
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dat ook ‘Het Grote Maïsfeest’ kunnen zijn, maar zeg nou zelf: Corn County 

bekt net even lekkerder.  
 

Corn County Festival 
Het Corn County Festival kent drie onderdelen en begint vrijdag 16 september met 
een symposium voor organisaties, bedrijven en politici die zich bezig houden met 
landbouw en landbouwmechanisatie. Voor (oud-) Beckumers zijn er de volgende 
activiteiten: 
Gratis concert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, 16 september 
De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, het harmonieorkest van de 
Koninklijke Landmacht, geeft vrijdag 16 september een concert in het Rabotheater in 
Hengelo, aanvang 20:00 uur. De Stichting Beckum 750 jaar stelt 100 gratis 

entreekaarten beschikbaar voor (oud-)Beckumers (en niet alleen voor 65-plussers, 
zoals eerder vermeld). Wilt u dit concert bijwonen? Reserveer dan uw kaarten per e-
mail aan 750jaarbeckum@gmail.com of telefonisch bij Marloes Boenders (06) 150 116 
66. 
Historische Hakseldag, zaterdag 17 september 
Zaterdag 17 september gaan we terug in de tijd met de Historische Hakseldag. Op 
het terrein tegenover Haaksbergerstraat 2015, net voorbij de zuidelijke entree van 
Beckum, wordt de maïs die al flink opkomt een kopje kleiner. Niet door de modernste 
en meest geavanceerde apparatuur, maar zo’n acht hakselaars uit vervlogen tijden, 
voorzien van al even oude silagewagens en andere werktuigen. De historische 
Hakseldag begint om 13:30 uur en de entree is gratis.  

Beckumer Feestmiddag, zondag 18 september 
Ter afsluiting van het Corn County Festival wordt er op zondagmiddag 18 september 
een grandioze feestmiddag gehouden bij het Wapen van Beckum. Hoe het 
programma er exact uit komt te zien, blijft nog even een verrassing. Wel kunnen we 
alvast melden dat er voor iedereen een muzikaal programma komt dat staat als een 
dijk. Noteer deze datum daarom alvast in de agenda.  
 Esther Rouwenhorst 

 
Verlichte boerderijen- en historische 
gebouwenroute 
Zo’n vijftig markante boerderijen, historische gebouwen en 
burgerhuizen in en rondom Beckum, Oele en Stepelo worden in 
het weekend van 27 t/m 30 oktober letterlijk in het licht gezet. 
Met de ‘Verlichte Boerderijen- en Historische gebouwenroute’ 

voor automobilisten, fietsers en wandelaars zijn de verlichte gebouwen dat weekend 
volop te bewonderen.  
 

De route is uitgezet in het kader van 750 jaar Beckum en biedt meer dan alleen een 
tour door de omgeving. In ’n Hoonhook is er namelijk een tussenstop, georganiseerd 

door de buurt. In een riante en verwarmde hut, waar allerlei oude machines zijn te 
bezichtigen, worden deelnemers aan de tocht voorzien van warme en/of koude 
dranken. De buurt zorgt bovendien voor muziek.  

mailto:750jaarbeckum@gmail.com
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Een eerdere oproep in BBB heeft ertoe geleid dat zo’n 50 personen in Beckum, Oele 
en Stepelo hun bijzondere pand verlichten. Wilt u ook uw gebouw in de spotlights 
zetten?  
 

Neemt u dan contact op met Martin Veldhuis (06-25390965 of m-a-
veldhuis@hetnet.nl) of Hennie Assink (06-12546411 of assinkhennie333@gmail.com).  

 

Wat is de mooiste toekomst voor 
Beckum en Oele? 

 

Gisteravond 28 juni was een brainstormsessie in  
het Proggiehoes, waarbij iedereen kon meedenken- en 

praten over; 

het DORPSPLAN BECKUM-OELE 2017-2020 
Over onze toekomst - meer leefbaarheid – uw kinderen 

– uw oude dag – uw buurt! 
 

Stuurgroep Beckum-Oele, Dorpsraad Beckum, Werkgroep Oele 

 
Sportweekend van de sv TVO geslaagd  
 

Er werd het weekend van 29 en 29 mei een hele krachttoer 

geleverd door de sv TVO met een jeugdsportdag op 
zaterdagochtend en een beachsoccertoernooi op zaterdagmiddag.  

Op zondag was er een meerkamp voor 16 Beckumer en Oeler verenigingen 

georganiseerd. Ludieke, leuke en behendigheidsspelen waarbij plezier voorop 
stond. Vervolgens een voetbalpartij tussen TVO1 en oud FC Twente profs op 

‘t Kruudnhof, terwijl daarna alle TVO voetbalkampioenen nogmaals in het 
zonnetje werden gezet. TVO1 werd door de KNVB wederom gefeliciteerd met 

het behaalde kampioenschap en erevoorzitter Jan Wijlens memoreerde het 
zevende kampioenschap van TVO in de geschiedenis en overhandigde enkele 

plaquettes aan TVO.  

De organisatie van alle onderdelen verdienen een pluim voor de goed 
geslaagde evenementen en het weer zat ook eens mee. Vooral het 

arbeidsintensieve beachsoccertoernooi met afdekken van het tweede veld, 
opbrengst van vele tonnen geel zand, uitzetten van zes soccervelden (voor 

bijna 40 teams!), plaatsen van hekken, tenten, bar, etc. kostte veel 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
mailto:assinkhennie333@gmail.com
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voorbereidend werk. En dan het opruimen en afvoeren van het zand. De 

volgende dag, zo rond de middag, was de klus geklaard. Groot respect voor 
het jonge organisatieteam! 

 

Geslaagde activiteiten bij TVO 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenementenweekend op 

sportpark ’t Kruudnhof. De jeugdsportdag en beachsoccertoernooi waren 
weer een groot succes en extra prettig was het dat de voorspelde regen- en 

onweersbuien Beckum niet aan hebben gedaan waardoor er de hele dag en 

avond sprake was van een heerlijk, zelfs warm en klam, temperatuurtje.  
Zondag lieten de buien Beckum helaas niet links liggen maar dat mocht de 

pret niet drukken. Vanaf 13:00 uur namen de diverse Beckumer en Oeler 
besturen het tegen elkaar op in de bestuursspelen, waarbij door de twee 

TVO voetbalbesturen die meededen een eerste en derde plek werd behaald. 
Het team van Druk voor Beckum had de eer de poedelprijs te mogen 

ontvangen onder het motto: Ie könt nog aln’s hebb’n. (red. JO) 

En later die middag speelde TVO1 een leuke pot voetbal tegen oud FC 
Twente, met veel bekende namen. Een schitterende opkomst samen met de 

TVO jeugdspelers werd gevolgd door een leuke pot voetbal. Daarbij bleek dat 
de Twente spelers het spelletje zeker nog niet verleerd zijn. Met name door 

effectief met de kansen om te gaan, speelden ze zich twee keer 35 minuten 

naar een 5-1 overwinning. Schrale troost is wel dat de nog altijd 
bloedfanatieke Sander Boschker één keer gepasseerd kon worden voor een 

eretreffer door TVO door niemand minder dan publiekslieveling Cyriel 
Temmink.  

Wij willen iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan dit mooie 
weekend nogmaals bedanken! 

 TVO Voetbalbestuur 
 

 
Volle inzet bij de jeugdsportdag in het rulle zand van de beachvelden 
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Beachsoccertoernooi; pluim voor organisatie 
Op het door grondverzetbedrijf Breukers neergelegde strand werd op zes 

velden gestreden om de prijzen die de winnaars aan het eind van het 
toernooi in ontvangst mochten nemen.  

Met af en toe een partij zand worstelen en hier en daar een beukje of trapje, 

kan de organisatie wederom terugkijken op een sportief en gezellige middag.  
De wedstrijden werden gespeeld onder het genot van een heerlijk zonnetje 

en tussen de wedstrijden door was er voor de teams een sfeervol 
horecaplein opgebouwd. De grote winnaar bij de heren die de wisselbokaal in 

ontvangst mochten nemen, was opnieuw het team van Hengevelde.  
 

 
De technische spelers wisten opnieuw te schitteren op het zand en daardoor 

blijft de bokaal voorlopig in Hengevelde staan. Bij de recreatiepoule was FC 
Ibi de winnaar van de harde finale tussen twee Beckumse teams. Bij de 

dames was het team van Kip zonder Kop de winnaar. De dames wonnen in 

een felle strijd de finale van Grifoendor. Na de prijsuitreiking werd er op 
groot scherm de Champions League finale gekeken en na de overwinning 

van Real Madrid bleef het nog lang onrustig in de feesttent onder het genot 
van vele alcoholische versnaperingen en de fijne hits van DJ Binky! 

 De Beachsoccerorganisatie 
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Winnaars Beachsoccertoernooi (foto: Stef Bunte) 

 

TVO bood goed partij aan gelouterde Twente 
veteranen 
De oud FC Twente profs waren goed vertegenwoordigd met onder andere 
Jan Vennegoor of Hesselink, Jeroen Heubach, Arnold Bruggink, Sander 

Boschker, Boudewijn Pahlplatz, André Karnebeek, Bertil ter Avest en andere 

‘coryfeeën’. Hier en daar een wassend buikje, maar gemiddeld nog superfit 
en slim combinerend. Voor honderden nieuwsgierige toeschouwers ontspon 

zich een leuke pot voetbal, waarbij TVO zich niet verschuilde, doch de 
thuisploeg moest het antwoord schuldig blijven op het wisselend 

combinatiespel en kwam met 0-2 achter maar Cyriel Temmink redde de eer 

in de 28e minuut na goed doorzetten, 1-2. Na de thee werd het snel 1-3 en 
1-4, maar enkele uitvallen bezorgden de prima keepende Boschker nog 

handenvol werk. Ook Twan Temminghoff reageerde goed bij inzetten van de 
oud profs. Luuk Grashof was dichtbij de 2-4 maar zijn lob belandde op de lat. 

Met de eindstand van 1-5 konden beide partijen leven na deze geanimeerde 
partij voetbal.  
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Presentatie van de beide teams met de TVO pupillen. Pechvogel Kars Ottink in rolstoel in het 

midden. 
 

 
De oud FC Twenteformatie met rechts boven Eddy Achterberg, onder Sander Boschker 
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Jan Vennegoor of Hesselink was tweemaal trefzeker in het duel dat de oud profs van FC Twente 

met 1-5 wonnen. Oa. Bas en Dennis kijken bewonderend toe (foto: Facebook) 

 
MINDER RESTAFVAL, BECKUM EN OELE  
LOPEN VOOROP 
Het eerste kwartaal van 2016 is het restafval in Hengelo afgenomen met 20 kilo per 
persoon op jaarbasis. In 2015 gooiden de Hengeloërs nog 145 kilo restafval per 
persoon weg. In 2016 is dat op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 125 kilo 
per persoon. Het succes is te danken aan de invoering van de verpakkingencontainer 
en de milieupleinen op buurtniveau. Maar ook omdat de Hengelose huishoudens 
steeds beter hun afval scheiden. 

Omgekeerd inzamelen 
Per 1 januari 2018 gaan alle Hengeloërs omgekeerd inzamelen. Dat heeft de 
gemeenteraad 1 juli 2015 besloten. Alle bewoners brengen dan hun zakje restafval 
naar een ondergrondse container in de buurt. Zo’n duizend huishoudens hebben hun 
grijze container al vrijwillig ingeleverd en doen dit al. De 435 huishoudens in Beckum 
en Oele lopen voorop en gaan naar verwachting in oktober al over op omgekeerd 
inzamelen. 

                                                    Samenvatting uit persbericht gemeente Hengelo 

 

Verheugend bericht van de gemeente Hengelo 
 

In het nieuwe beleid worden in de gemeentelijke kadernota van 
Hengelo een aantal voorstel opgenomen. Voor Beckum is het 
verheugend dat nu eindelijk de aanleg van een volledig 
kunstgrasveld staat gepland voor TVO. Dit had heel wat voeten in 
de aarde, maar gerechtigheid zal nu dan toch geschieden!  
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De voorgeschiedenis is alom bekend; er was een eerdere toezegging van de 
gemeente dat in 2010 alle Hengelose clubs minstens een kunstgrasveld 

zouden hebben. Later werd TVO voor de keuze gesteld; nieuwe kleedkamers 
of kunstgrasveld… Die kleedkamers zijn dus gerealiseerd in 2014 en we zijn 

er met z’n allen trots op! Nu komt er dan toch ook een kunstgrasveld bij TVO 

en veel betrokkenen zijn ‘blij verrast’. In de planning duurt het weliswaar nog 
zo’n 2 ½ jaar, maar dan kunnen tussentijds ook degelijke plannen gemaakt 

worden door de TVO besturen. Daarbij denkend aan; praktisch  meest 
geschikte plek / inventariseren hoeveel veldruimte TVO straks nodig heeft 

voor alle trainingen-wedstrijden / financieel plaatje (hogere huur) met 

mogelijk multifunctioneel gebruik vh kunstgrasveld etc. 
                                                                                       BBB REDACTIE 
 
 

 
TVO Jeugdkamp 2016. Super gezellig weekend!!! 6kamp, mystery guest, 

zwemmen en heeeeerlijke wraps vd kookmoeders (bedankt!!). We kunnen terug 
kijken op een geslaagd weekend. Iedereen bedankt namens de jeugdkamp leiding !!! 

 

Persoonlijk 
Geboren; Catoo dochter van Marleen Wijlens en Jeroen Abbink 
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Heropening Hagmolenbeek; bad-eendjes race voor leerlingen van de Bleek. 
met een close finish! Gedeputeerde Hester Maij was ook aanwezig bij de 
oplevering en noemde het resultaat een pareltje door de combinatie van 

natuur, water en landbouw. 

 

 
Ooievaar met jongen in Hoonhook bij het buffelpad. Foto gemaakt door 

Margreet Meijer, wonend bij landgoed Scholten. Zij volgt de rijke natuur 
aldaar op de voet. 
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King’s Wok gesloten, wat nu? 
 

Dat vragen veel Beckumers zich al enkele maanden af. Na de eerste 
mededelingen ‘wij zijn voorlopig gesloten’ werd het stil rondom het eerdere 

Wok restaurant. Toch jammer, was een veel gehoorde mening. We legden 
ons oor te luister bij Maykel Mirza, de uitbater van het achterliggende  

Beckum Palace. Die weet het volgende te vertellen; 
“Tot op heden is nog niks bekend over de situatie van de Kings Wok . Er 

waren wel een aantal kandidaten, maar die vonden het te moeilijk om de 

zaak te herstarten ( te hoge investeringen). We zijn echter wel bezig om te 
kijken wat de mogelijkheden hier van zijn en mocht ik nieuwe informatie hier 

over hebben, dan krijg je hier bericht over”. 
                                                                                         Redactie BBB 

 
Over een bijziende rinoceros, polifinario’s aan 
het hoekedalen en vliegtuigje spelen 
 

Je kunt wat meemaken bij de jaarlijks fietsmiddag vd TVO senioren, oftewel 

de ma.morgen accommodatieploeg en schoonmaaksters. Fraai, zonnig, warm 
weer zodat paraplu’s en regenkleding overbodig waren. Jammer van enkele 

afzeggingen, maar mooi dat twee eerdere vrijwilligers met hun partner wel 
aanwezig waren. En ook was iedereen aangenaam verrast door de komst - 

bij het latere buffet - van Yvonne Wielens met Frans, die na jaren van 

operaties, terugslagen, revalidatie etc. gelukkig nu kleine stapjes vooruit 
maakt qua gezondheid. We wensen beide sterkte in twee opzichten; dat de 

lopende verhuizing naar Haaksbergen voorspoedig verloopt, maar vooral dat 
we Frans straks - wanneer dan ook - weer eens bij het voetbalveld mogen 

zien. Kortom dat het hem goed gaat!! 
 

De fietstocht was relatief kort -hèènige dinge met dat hete weer- en na ‘veel 

stukken gruisweg’ was de laatste 200 meter lopend tot de pauzeplaats in het 
aangegeven stiltegebied bij de HöwHoeve, waar eerst bewonderend werd 

rondgekeken! De Keals en de Vrouwleu deden toen aan darten en vliegtuigje 
gooien tussen de fruitbomen. De eenkoppige jury was neutraal, lette vooral 

op fraaie duikvluchten en duldde geen tegenspraak…  
Na een vlotte terugtocht werd in de Geertman kantine  gezellig nagebabbeld. 

De competitie Keals tegen Vrouwleu werd theoretisch afgerond met enkele 

opdrachten de eerdere fietstocht betreffende en een geheugentest over 
sporters uit de jaren ‘40, ‘50, ’60 ongeveer. Prachtige discussies en 

antwoorden; ‘Wafflard is van welke sport? Ron Vlaar is een goede voetballer’. 
Ís Baba Sy geen hardloper? Nee een dammer’… 
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Tenslotte een fantasierijk verhaal met onmogelijke foute stellingen. Waarbij 

een rinoceros op de Hulstweg, een toom plofkippen in het Altena’s bos, een 
koppel demonstrerende olifanten, versus een bananenlevering aan de 

Nettorama in Eule de revue passeerden. De keals en vrouwleu waren alert en  

scoorden veel onmogelijkheden via een denkbeeldig ‘eeh’ belletje… 
Het halve hanen buffet van Bearnd smaakte weer uitstekend. Tenslotte 

waren er bloemen vd TVO voetbalvoorzitter voor Henk Exterkate (plm. 29-30 
jaar acc.medewerker geweest, vorig jaar gestopt) en Jan van der Laak, die 

na zo’n 5 jaar accommodatiewerk meer tijd ging besteden aan zijn 

persoonlijke relatie 
En gelijk heeft Jan uiteraard met die keuze. Na de dankwoorden leek ‘de 

come back deur’ in de ma.morgen acc.werkgroep voor Henk op een kiertje te 
staan.  
 

Zou mooi zijn, eerdere kleine – ja maar – kritiekpuntjes kun je denkelijk wel 

overheen stappen? Bedenk altijd - en dat geldt voor iedereen; - bij ieder 

initiatief of activiteit bij een vereniging die werkt met louter vrijwilligers, zal 
onderling wel eens een storing zijn, iets gebeuren wat je niet past. Maar 

probeer altijd voor ogen houden, dat iedereen het beste met jouw vereniging 
voor heeft. Vandaar dat de hechte acc.werkgroep van TVO al zo’n 30 jaar 

een belangrijk bindmiddel is voor onze club. Waas daar zuinig op met z’n 
allen en probeer je altijd voor te houden, dat het glas halfvol is!  

Na de uiterst gezellige middag meldden Hennie - Willie Wijlens en Harrie - 

Ria Jannink zich spontaan voor de organisatie van volgend jaar.  
Het geet dus aaltied deur…..                                                     Jan Ottink 

 
Dankbetuiging 
Het plotseling overlijden van Leo was voor mij en de familie een schok die 
nog lang na zal dreunen. Alle lieve woorden, kaartjes, telefoontjes, bezoekjes 

en mails doen ons goed. Hartelijk dank. 
Diny Alofs 
Familie Roesink 
Familie Alofs 

 
Luk akkefietjes 
Eas eam ne veroonderschuldiging, beste leu en potleu. De veurige oetgave 

van dit druk beleasde blad har ik gin akte de preesaanse geem’n, dat ha’k 
nig. Mer den easte man van BBB, den veurwarker zeg ma, hef van mie bod e 

had. Ik bun met mien mèènske ne kleene wekke op’n trad e wes. Joa, kö’jt 
oe veurstel’n? Hekselmesien Harry op vekaansie…. Nee, dat was nig van 

weelde, wisse nig. Want het geet er rechtewoad merakels schroa langs bie 
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de boer’n, al bunt ze ok heenigan bienoa in ruste kö’j wa zeng. Mer disse 

jonge har ziene zovölste verjeurdag evier; enne nee, ik zeg nig hoo oold ik 
bun wod’n, ik ontken alles…. Mer noe waar’n dee bössels van jongs van oons 

zo from um oons ne wekke vekaansie an te beed’n. Dat vond’n wie merakels 

mooi. Woar doot ze ’t van, dach ik efkes en ’t schot mie hoaste in’t gemood. 
Ik mos t’r ne rooi’n zakdook bie haal’n, wi’k bes weet’n. Ma good, miene vens 

waar’n oongerös, heur’n ik later; woar blif de schrieverieje van H. Harry in 
BBB? Dat heur’n ik op ’t groot Annemmersfeestje van den öldsen van 

UlkenFrits. Mer den BBB regelaar zol notear’n dat disse schriever ne moand 

snippert had, mer dat den redacseur (zo het dat toch?) kats vergett’n. Die 
deze nogmoals miene oprechte veroonderschuldigingen… Nog eff’n oawer 

dee vekaansie; ’t was ne busreise met hotel en half pension. Wie had’n ne 
koffer leent van de bössels van jongs en ik dache slim te wean en har ok ne 

halm zak eapel mette nom’n… ik dache, half pension, mer dan krie’j nig 
halfzat te vrett’n, dat krie’j nig, mer dat veel merakels met joa. ’t Was good 

ett’n. Wie hebt genog ezeen, alleen dat aandere volk in de busse waar’n 

meespats van dee proemleu. ’n Heeln dag nuil’n en klaang’ oawer ’t wear, in 
de busse ’n godgaanske dag smikkel’n en smak’n in zuurtjes, dröpkes en oale 

keek. En wie moss’n aai’t woch’n op dat knooivolk dat nich op tied wear in de 
busse kon wean… Poo wisse, wie hebt oons wa vermaakt, merre merakels 

argert an dee proemleu dee’t gin trad hadder wol’n goan, dat he’w.  

 HekselmesienHarry 

 

 
 

Kerststukken op graven in de zomer 
Misschien kan deze herinnering nuttig zijn voor sommigen. Het blijkt dat bij 
enkele graven op het Beckumer kerkhof nog steeds (vaak verlepte) 

kersttakken of kerstkransen liggen. Midden in de zomer dus. Misschien wordt 

het vergeten, maar oude takken/kransen doet een overledene en het kerkhof 
ook niet goed. Dus bij dezen een herinnering. Hopelijk helpt het… 

 BBB Redactie 
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Gedichten van de dodenherdenking 
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Zoals in de vorige BBB al toegezegd, zijn hier een aantal gedichten die 

tijdens de dodenherdenking zijn voorgelezen door de schoolkinderen. 
 
Waarom oorlog    Je bent bang 
Angst en verdriet    Dat je denkt 
Oorlog helpt echt niet   Bij oorlog is nooit een uitgang 
Waarom     Elke dag hoor je schoten 
(Marije)     En boven in de lucht zijn er piloten 
     Bommen vallen op de grond 
Waar geloof is    Er was een huis die er niet meer stond 
Daar is liefde    (Pien) 
Waar liefde is 
Daar is vrede    Vrede voor iedereen 
Waar vrede is    Oorlog voor niemand 
Daar is zegen    Niemand alleen 
Waar zegen is    Geluk voor iemand 
Daar is God    Liefde voor ons 
Waar God is    Ruzie voor geen mens 
Is alles mogelijk    Dat is mijn wens 
(Marije)     (Lot) 
 
Oorlog is niet leuk toch?   Veel liefde voor elkaar 
Waarom zou je er mee beginnen?  Rustig zijn 
Mensen kunnen het land niet binnen  En geen oorlog of moeilijkheden 
Waarom is er geen vrede voor iedereen? De landen in de wereld zijn weer vrienden 
Nu zijn mensen hulpeloos en alleen  En nooit geen doden 
Vrede voor jou, vrede voor mij  (Vincent) 
Vrede voor ons. 
(Lian)     Was het maar waar 
     Was het maar vrede 
Ik kijk naar tv,    Geen oorlog en geen ruzie 
en schrik me echt dood.   Geen gevecht met elkaar 
Want al die mensen,   Elkaar helpen 
die zijn daar in nood.   En met zijn allen spelen 
Dan zie ik iets,    (Linde) 
wat ik niet had verwacht. 
Ik zie geen enkel kind,    Oorlog is niet fijn 
geen enkel kind dat lacht.   Onderduiken doen ze vaak onder de oorlog 
Ik wil graag helpen    Rijmen over oorlog kan altijd 
maar ik weet alleen niet hoe.   Leuk leven is fijn 
Eén ding is zeker,    Onder oorlog vallen veel slachtoffers 
ik wens al deze mensen heel veel geluk toe. Goed is geen oorlog 
(Benthe)     (Gijs) 
 
Waarom moet er oorlog zijn   Vrede dat wil iedereen 
Dat doet de mensen veel pijn   Richten op vrede 
Duiven zijn een teken van vrede  En aardig doen 
Ze lagen samen te slapen op een trede  Dat is ons doel 
Oorlog is niet fijn    En iedereen heeft recht op vrede 
(Jet)     (Jorn) 
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Blasiusfestival krijgt vervolg 
 

Na een succesvolle eerste editie in 2014 krijgt 
het Blasiusfestival dit jaar een vervolg op zondag 

11 september. Initiatiefnemer Martin Veldhuis heeft 
het Boekelose vrouwenkoor Inspiration en het koor 

MiXX uit Hengevelde weten te strikken voor hun eerste 

deelname aan het korenfestival in Beckum. De 
koorleden van de Clippers Crew uit Haaksbergen en 

thuiskoor Spirit zijn, evenals in 2014, ook dit jaar van 
de partij zijn. Naast de optredens van de vier koren zullen er op het kerkplein 

diverse randactiviteiten plaatsvinden. “De eerste editie was een groot succes. 

Mede door de goede akoestiek kreeg de organisatie in 2014 uitsluitend 
lovende reacties van het publiek, dat in groten getale naar de Blasiuskerk 

was gekomen”, reageert Veldhuis op de vraag waarom het korenfestival een 
vervolg krijgt. Het Blasiusfestival wordt geopend door oud-pastoor 

Bruggeman van Beckum met een openingsviering om 11:00 uur. Het 
buitenprogramma start rond 12:00 uur. 

Voor 12:00 uur zullen pastoor Bruggeman en oud-organist Herman Rupert in 

de openingsviering onder meer aangeven hoe de Blasiuskerk in Beckum in de 
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is veranderd. Herman Rupert zal voor 

deze gelegenheid nog één keer het grote orgel bespelen. Het koor Spirit zal 
haar medewerking verlening aan deze openingsviering. 

Tussen 13:00 en 17:00 uur zullen de deelnemende koren diverse optredens 

verzorgen in de kerk. Voor en na de optredens van de koren binnen is er 

buiten muziek en een dansgroep. Ook kan men tussen de optredens en na 

afloop op het kerkplein rondstruinen langs kraampjes met kunst en 

creativiteit, is er voor kinderen onder meer een springkussen en is er 

natuurlijk ook aan de inwendige mens gedacht. Het Blasiusfestival is zondag 

11 september 2016 in en rondom de Blasiuskerk in Beckum. 

Werkgroep Jeugd: wie zijn wij? 
Wij zijn vier dames die avonden organiseren voor de jongeren van de 1e en 2e klas 
van het voortgezet onderwijs. Onze doelstelling is om de jeugd weer samen te 
brengen omdat ze vanuit Beckum in verschillende plaatsten op school zitten. 
Ongeveer iedere zes à acht weken is, vaak op woensdagavond van 19:00-21:00 uur, 
in ’t Proggiehoes een leuke avond georganiseerd. Dit kan uiteenlopen van 
bijvoorbeeld zelfverdediging tot zwemmen. Wij vragen een bijdrage van € 3 per 
avond. Dus voel je je betrokken bij Beckum en zit je in de juiste leeftijdscategorie, 
meld je dan aan bij ginisep@gmail.com. Dan kunnen wij jullie allemaal in het nieuwe 
schooljaar verwelkomen. En vergeet ons niet te liken op Facebook! 
Groetjes van Werkgroep Jeugd: Ria Asbroek, Irma ten Dam, Diane Asbroek, Gini 
Heijmerink 

mailto:ginisep@gmail.com
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Samenstelling OMNI Jeugd 
De OMNI Jeugd heeft dinsdag 7 juni de sportdag geëvalueerd en overige 

punten besproken. Voor ons was deze avond tevens de afsluiting van het 
seizoen 2015/2016 en voor Irma Meulenkamp was het haar afsluiting van 

een lange periode, ongeveer 10 jaar, als bestuurslid. Ze heeft hiervoor een 

bos bloemen ontvangen en een speciale waardebon. Irma was in die jaren 
van alle markten thuis; notulist, secretaresse, penningmeester en allerhande 

voorkomende taken waaronder ook hamburgers bakken en muntenverkoop 
bij de beachsoccer. En natuurlijk niet te vergeten de technische 

ondersteuning bij het opzetten van het volleybalnet op de sportdag. Kortom, 
je vraagt niet gauw mis bij Irma. We hebben fijn met je samengewerkt en 

we gaan je missen. Irma, bij deze nogmaals bedankt voor al die jaren inzet 

bij TVO.  
Gelukkig hebben we na een lange zoektocht ook een opvolger gevonden 

voor Irma. Zijn naam is Sido Oevering. Hij is vorig jaar augustus komen 
wonen in Beckum op de Wolfkaterweg 55, samen met zijn vrouw Annemarie 

en twee kinderen, waarvan de oudste al lid is bij TVO. Goed aan het 

inburgeren, zullen we maar zeggen. Sido, bij deze wensen we je veel succes 
en veel plezier bij OMNI Jeugd.  

 OMNI Jeugd 
 
 

 
Ine Veldhuis overhandigt Irma Meulenkamp een bos bloemen als dank voor haar 

jarenlange inzet voor OMNI Jeugd 
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Programma Muiterweek van 10 t/m 15 augustus 2016 
Woensdag 10 augustus 

Spijker op de kop quiz 
Donderdag 11 augustus 

Hollandse avond met zanger Ronald 
Vrijdag 12 augustus 

Grasvolleybaltoernooi en Tropical Party m.m.v. Mike Gerritsen 

Zaterdag 13 augustus 
Kauwgumbalrally met daarna feestavond met diverse feest DJ’s 

Zondag 14 augustus 
Strong Muiter Run en ’s avonds de coverband Coffeecats 

Maandag 15 augustus 

Café voetbaltoernooi met aansluitend grandioze afterparty 
 

 

 
Dartnieuws: Halfweg 1 promoveert  
naar de 2e divisie 
 

Hebben we net alle feestjes van alle succesvolle voetbal-

, handbal- en volleybalteams achter de rug, blijkt er in 

de dartcompetitie ook van alles te promoveren.  
Vorig jaar is Halfweg 1 in de 4e divisie begonnen. Ieder beginnend team start 

in deze divisie, dus echt nieuwswaarde heeft dit nou ook weer niet. Maar de 
vele trainingskampen bij Café Halfweg wierpen direct hun vruchten af en 

Halfweg 1 werd kampioen en is gepromoveerd naar de 3e divisie. Het 

afgelopen jaar deden ze bovenin deze divisie mee met het gevolg dat ze een 
gelijk aantal punten hadden met The Next 

Generation uit Enschede, te weten 159 
punten. Maar het onderlinge verschil gaf 

de doorslag en dat werd in de 

nacompetitie een wedstrijd tegen Tante 
Bep uit Borne. Om een lang verhaal kort 

te maken; Halfweg 1 is gepromoveerd naar de 2e divisie! 
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Halfweg 1 is aangesloten bij de DVO (Dart Vereniging Oost Nederland) dus 

goddank voor de rest van Nederland worden alleen teams uit het Oosten des 
lands ingemaakt. Maar met 14 teams in de competitie kun je stellen dat 

Beckum er weer een paar sporthelden bij heeft. De kracht van het team? 

Precies, het team, want echte sterspelers hebben ze niet. Maar ze zijn aan te 
raken, dus als je de volgende mensen tegenkomt (Michel Mentink, Ruben 

Eijsink, Frank Ottink, Rob Grefte, Andrew ter Huurne en Bennie Spanjer) hou 
ze dan maar te vriend, want ze zijn verdomde handig met scherpe pijltjes! 

Wij hebben nog contact gezocht met het management voor een foto, maar 

helaas. Ze zijn bang voor gillende fans, dus ze blijven liever in de luwte. 
Eindstand 3e divisie 

1. Halfweg 1 159 8. Buddy’s 1 118 

2. The Next Generation 159 9. De Kröl 2 94 

3. Beerninks Boys 141 10. Smitties 4 93 

4. Toppertjes 137 11. Yips mejonge 92 

5. Enjoy 124 12. De Whee 2 72 

6. Die Mannschaft 123 13. De Buurt 1 56 

7. Nie eens in de buurt 118   

                                                      Michel Mentink 

 
Vacatures TVO Handbal 

TVO Handbal vraagt graag aandacht voor 
de volgende vacatures.  

 
 

Vacature sponsorcommissie 
Sponsorinkomsten zijn naast contributies en kantine opbrengsten een belangrijke 
inkomstenbron voor de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle 
‘commerciële activiteiten’ van de vereniging. Dit om de belangen van bestaande 
sponsoren te beschermen en uniformiteit te houden binnen de vereniging. Als lid van 
de sponsorcommissie ben je de bindende schakel tussen de verschillende nieuwe 
en/of bestaande sponsoren en de vereniging. Mede door deze inkomsten kunnen we 
contributies betaalbaar houden en onze doelstellingen op zowel sportief als sociaal 
gebied realiseren. Om dit onderdeel naar behoren te laten functioneren, zijn we op 
zoek naar een vrijwilliger die zich voor dit belangrijke onderdeel wil inzetten.  
Je zet je ongeveer één uur per week in voor de vereniging. De sponsorcommissie 
komt één keer in de zes weken bij elkaar om de lopende sponsorzaken te bespreken, 
nieuwe initiatieven te ontplooien en om de strategie van de sponsorwerving te 
bepalen. Daarnaast schuif je één keer per maand aan bij de bestuursvergadering van 
TVO Handbal. Op deze manier vindt een praktische kruisbestuiving plaats.  
Je taken bestaan hoofdzakelijk uit: 

- Leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) sponsoren. 
- Toezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit 

sponsorcontracten. 
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- Het afleggen van verantwoording en duidelijke communicatie aan het 
bestuur over sponsorcontracten en –acties.  

Lijkt het je leuk om in een gezellig team een bijdrage te leveren? Neem dan contact 
op met Susan Annink (susan17annink@hotmail.com). 

 

Vacature penningmeester 
Een financieel gezonde vereniging is het startpunt van een vereniging met 
toekomstperspectief. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het 
is de taak van de penningmeester de financiën te beheren. Je accordeert declaraties 
en facturen en int de lidmaatschapsbijdragen. Een echte financiële ‘linkin pin’. Ook 
lever je regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur en leg je hierover 
verantwoording af. In overleg met het bestuur neem je financiële beslissingen en 
reken je (al dan niet op verzoek) de financiële kant van te nemen besluiten door. 
Bovendien draag je zorg voor het bewaren van de financiële informatie over de 
periode van zeven jaar.  
De taken zijn onder andere: 

- Opstellen van de begroting en bijhouden van het budget. 
- Financiële verwerking van acties voor de afdeling handbal zoals eieractie, 

grote clubactie of wedstrijsponsoren. 
- Financiële verantwoording bij het aanstellen van nieuwe trainers. 
- Opstellen van arbeidscontracten voor nieuwe trainers. 

Accuraat en een financiële achtergrond zijn een pré. 
Ben jij bereid om je tanden te zetten in de financiële gezondheid van je vereniging? 
Neem dan contact op met Michelle van der Kuil (michellevdkuil@hotmail.com).  

 
Verkoop zonnebloemen 
En weer waren Wim, Jan en Jeroen er maar druk mee om in twee termijnen 
zonnebloemen te poten. Zo kan er over een langere periode mooie 

zonnebloemen gekocht worden. Op zaterdag 20 augustus worden de 

zonnebloemen bij de familie Kamphuis verkocht door de vrijwilligsters tijdens 
de oud papier inzameling. Bloeien de zonnebloemen goed, dan mag u te 

allen tijde zelf een bos plukken en u kunt dan de 
bijdrage deponeren in de trommel op de tafel. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan de gasten van 

de zonnebloem afdeling Beckum. 

 

Nog meer Zonnebloemnieuws- 
Boottocht Jan Plezier 
Op woensdag 7 september gaan we opnieuw een 
dag uit met de boot en wel met de Jan Plezier. De 

vorige keer is dit erg goed bevallen met deze nieuwe 

mailto:susan17annink@hotmail.com
mailto:michellevdkuil@hotmail.com
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boot. We vertrekken vanaf de haven in Goor. Op de boot wordt voor koffie 

en thee, een warme maaltijd en hapjes en drankjes gezorgd. Opgeven kan 
bij Els Harink, 074-3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters.  

De vrijwilligers van De Zonnebloem verzorgen graag voor u een 

mooi dagje uit. 
 

De Zonnebloem, regio “Zonnehof”  
biedt u een muzikale Ontspanningsmiddag aan met medewerking van The 
Neighbour Sisters. 

Deze middag is op woensdag 12 oktober 2016 bij het wapen van Beckum. 
Aanvang: 14.00 uur. Einde: 17.00 uur. Kaarten kosten € 10,00 

Heeft u belangstelling voor deze middag, geeft u zich dan op vóór 7 

september a.s. bij Sandra Nales, telf. 3676583. 
 

                                                              Zonnebloem, regio “Zonnehof 
 

 

Stichting Historisch Archief Beckum e.o. 
Vrijwilligers gevraagd 
De Stichting heeft houten borden gemaakt voor de oudste erven in Beckum 

en Oele met daarop de huis(erf)naam. Voor het plaatsen van deze borden 

hebben wij enkele vrijwilligers nodig. De borden zijn 100x20 cm en worden 
bevestigd op twee palen. Met behulp van een grondboor worden deze 

borden in de grond gezet. Bij de boerderijen van Twickel moet de plek nog 
geregeld worden. In Stepelo staan deze borden al, deze zijn geplaatst door 

de gemeente Haaksbergen. Mocht u willen en kunnen helpen, dan kunt u 
Johnny ter Avest hiervoor bellen (074-3676391). 

 
NICOLE WIELENS IS ER KLAAR VOOR! 

De papieren zijn binnen, het 

HT3 diploma is ook behaald. De 
tijd was dus rijp om de stap te 

wagen naar het hoofdtrainer-
schap van TVO handbal.  

Zij kent onze handbalclub in al haar 
geledingen en trainde en coachte 

de laatste jaren diverse 

jeugdteams. Ze staat optimistisch 
tegenover de klus die haar te 

wachten staat en ziet dames 1 een 
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goede rol spelen in de Hoofdklasse A komend seizoen. Waar de vele derby’s 

een aantrekkelijk vooruitzicht bieden. Tijd om haar even nader voor te 
stellen: Nicole Wielens. 

 

Je hebt al op vroege leeftijd in TVO1 gehandbald met felheid en snelheid als 
voornaamste wapens (kan ik me vaag herinneren!). Hoe oud was je toen en 
hoeveel jaar heb je gehandbald? 
Volgens mij ben ik op mijn 17e in dames 1 gaan spelen. Op mijn 23e ben ik 

gestopt met handballen. 

 
Daarna diploma’s voor trainerschap gehaald. Op welke leeftijd? 
Ik heb in 2009 het HT2 diploma behaald en afgelopen jaar ben ik de HT3 
cursus gaan doen waarbij ik 11 juni mijn diploma heb mogen ontvangen. 

 
Intussen gezin gesticht, niet bij de handbal betrokken of…? 
Inmiddels heb ik een zoontje (Noah, 3 jaar) en een dochtertje (Joëlle, 1 

jaar). Vanaf het moment dat ik zelf gestopt ben met handballen, ben ik altijd 
actief betrokken gebleven. Ik heb diverse jeugdteams (voornamelijk B en A 

jeugd) getraind en gecoacht en diverse keren de senioren getraind en af en 
toe gecoacht. Dat was in de periode dat we even zonder trainer zaten. Ook 

ben ik sindsdien onderdeel van de technische commissie als lid trainerszaken.  

 
Wel TVO dus intensief gevolgd. Wanneer kwam de ambitie om TVO te gaan 
trainen? 
TVO dus zeker wel gevolgd. Ik heb ook al wel enkele jaren de ambitie gehad 

om dames 1 en 2 te trainen, maar ook altijd gezegd dat ik eerst de HT3 
cursus wilde volgen om een bepaalde basis aan kennis en competenties op te 

doen.  

 
Inschatting: TVO moet in staat zijn zich in de hoofdklasse te handhaven? 
Ja, dat vind ik wel.  
 

Denk je dat er een mentaliteitsverschil is tussen speelsters uit jouw actieve 
periode en de huidige selectie? 
Ik denk dat er op zich niet zozeer een mentaliteitsverschil is. De 

omstandigheden zijn alleen veranderd. Tegenwoordig merk je dat er steeds 
meer meiden zijn die gaan studeren of kiezen voor een buitenlandse stage. 

Ook merk je dat steeds meer scholen lessen en/of examens in de avonduren 

aanbieden. Ook op werk/stage valt niet altijd meer zoveel te regelen. Hier 
moet wel rekening mee gehouden worden. Maar door hier met het team 

goede afspraken over te maken en duidelijkheid te hebben met elkaar, valt 
dit goed op te lossen. Verder vind ik dat er zeker wel een gemotiveerde 

groep staat. Zij zijn met elkaar ontzettend gegroeid en hebben ook de 
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mogelijkheden om nog verder door te groeien. Vergeet niet dat de 

gemiddelde leeftijd van het team rond de 22 of 23 jaar ligt.  
 

Kwalificatie van je: ik ben streng/zal op mentale hardheid hameren/ik vind 
vooral conditie en op spelen belangrijk/werken aan teamgeest en 
enthousiasme is basis van succes.  
Ik vind dat het vooral draait om een combinatie van dit alles. Ik vind mezelf 
niet erg streng, maar wil wel duidelijke afspraken. Deze maak ik samen met 

het team, zodat we er ook allemaal achter staan en hier ook op terug kunnen 

vallen. Mijn visie is om het spel zoveel mogelijk op tempo te spelen waarbij 
er ook in de verdediging hard gewerkt moet worden om zo snel mogelijk 

weer zelf in balbezit te komen. Dit vraagt om een goede conditie van de 
speelsters dus dit is zeker ook een onderdeel waar veel op getraind zal 

worden. Daarnaast is teamgeest erg belangrijk omdat (zeker zoals ik het 
team graag zie spelen) iedereen ook voor elkaar moet willen werken Ik heb 

gemerkt dat er met de teamgeest en het enthousiasme niks mis is. En de 

meiden zijn zelf ook erg initiatiefrijk om dit goed te onderhouden. Dus dat zit 
wel goed! 

 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Ik heb er ontzettend veel zin in om volgend seizoen samen met de dames, 

en natuurlijk ook met Daniëlle Volmer als begeleidster van het team, iets 
moois neer te zetten. Wij zijn komend seizoen weer ingedeeld in Hoofdklasse 

A. Dat zijn veelal wedstrijden in de regio met een aantal derby’s. Dus bij deze 
de uitnodiging aan iedereen om ons aan te komen moedigen! 

 
Biljartclub Halfweg kampioen 
In de Twickelcompetitie is Biljartclub Halfweg kampioen geworden van het 
seizoen 2015/2016. Het team bestaat uit zes personen: Johan Horstink, Bert 

v.d. Zalm, Ernst Aalbers, Bennie Spanjer, Frans Horstink en Gerard Heuker of 

Hoek. Deze club bestaat al ruim 25 jaar! Vanaf september tot april is er een 
dubbele competitie van in totaal 24 wedstrijden, dus 12 uit en 12 thuis. De 

vaste speelavond is op dinsdag. Wij spelen vijf wedstrijden op een avond en 
starten om 20:00 uur. De meeste teams hebben een reserve speler zodat er 

altijd gespeeld kan worden. Het spelsoort is Libre. Hierbij worden de 
moyennes berekend uit caramboles en beurten. Deze moyennes worden 

ieder halfjaar herzien. Alles wordt bijgehouden op www.Twickel-biljart.nl. Wij 

spelen met zeven teams; vier teams van Brockie Bornebroek, één team van 
Sporthal/Café De Boemel uit Delden en één team van Camping Westerholt 

uit Delden. Biljartclub Halfweg wil graag met een tweede team verder. Dus 
wie biljarten wil op dinsdagavond, kan zich opgeven bij Bennie Spanjer of 

Johan Horstink, 074-3676615 of 6-53555657. 

http://www.twickel-biljart.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 6, 2016 
pagina 29 

 

 
 

OPEN DAG MOMENTUM 
 

Na veel overleg, vele vergaderingen, veel vrijwilligerswerk en inzet van 

menig inwoner in Boekelo is het dan nu zover dat de Marcellinuskerk een 
nieuwe invulling krijgt. De kerk blijft behouden, een nieuw (uitvaart)centrum, 

met vele mogelijkheden is ontstaan met de naam ‘Momentum’. 

Het karakter van het gebouw is blijven bestaan doordat vele details 
behouden zijn gebleven. Zoals de prachtige glas-in-lood-ramen, de 

authentieke deuren, de mooie gewelven  en de geweldige akoestiek. 
Hierdoor heeft de locatie een authentieke sfeer met een modern tintje 

gekregen. 

Ook een opbaarruimte is gecreëerd, waardoor nabestaanden op elk gewenst 
moment hun overledene kunnen bezoeken. Ook voor grote condoleances zijn 

er mogelijkheden en afscheidsvieringen voor alle gezindten zijn mogelijk. 
Er zullen open avonden georganiseerd worden met lezingen, concerten of 

workshops. Het is een gebouw dat vele gebruikers kent. 
Hierbij willen wij u nodigen voor de open dag op zaterdag 9 juli 

2016  van 11.00 tot 16.00 uur in ‘Momentum’ aan de 

Beckumerstraat 169 in Boekelo. 
 

De naam ‘Momentum’ vertelt ons dat het niet gaat om de muren van steen, maar om 
de sociale dynamiek die ontstaat als mensen iets met elkaar kunnen delen in een 
beslissend moment. 
 
Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg, Stichting vrienden van de Marcellinuskerk 
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ZIJLIJN Bedankt!  
 

Als je er over nadenkt zeg je heel vaak, bedankt!  
Een poos geleden zette ik de t.v aan maar er kwam geen beeld. Ik dacht dat het aan 
de afstandsbediening lag en heb het apparaat bij Breukers laten nakijken maar daar 
lag het niet aan. Volgens hen moest ik de KPN bellen. Ik heb eerst broer Laurens 
maar eens gebeld. Die kreeg , met hulp van KPN, de t.v. wel weer aan de praat. 
Bedankt! 
Een poosje later zat er veel speling in de brillen van beide w.c's. Broer Frans gebeld 
en ook dat kwam weer in orde. Bedankt ! 
Hetzelfde verhaal bij een wiebelende tafelpoot. Onze Harrie wist er wel raad op. 
Bedankt! 

Als je, zoals ik, een kleine oogoperatie moet ondergaan , heb je een chauffeur nodig. 
Als je het moeilijk vind om dat zalfje in datzelfde oog te drukken is er altijd wel 
iemand van de buren die dat wel even voor je doet. Bedankt! 
Het zijn maar een paar voorbeelden maar je kunt niet zonder elkaar. Bedankt!  
 
                                                                                                  Rie Menkehorst 
 
 

HONDERDEN TRUCKS BIJ DE GROLSCH VESTE 
 

 
 

Imposante foto van de Truck Run 2016. Het jaarlijks evenement startte en 
eindigde zaterdag 4 juni wederom bij de Grolsch Veste. Honderden truckers 

trokken ook door Beckum en bezorgden mensen met een verstandelijke 

beperking de dag van hun leven. Oud Beckumer Jeroen Derkink was één van 
de laatst startende truckers en werd vooral in Beckum enthousiast begroet. 

Wat een mooi initiatief blijft het! (foto: Grolsch Veste) 
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Zeepkistenrace 
Op zondag 12 juni organiseerde de Jeugdraad Beckum voor de zesde keer de 

zeepkistenrace rondom ’t Proggiehoes. Om 13:00 uur vertrok de eerste kist 
onder de stralende zon vanaf de schans aan de Rotersweg. De 20 

deelnemers namen het in drie ronden tegen elkaar op. Het parcours moest 

zo snel mogelijk afgelegd worden en dat ging niet bij iedere deelnemer even 
snel. De banden en hekken waren af toe echt nodig om publiek en 

deelnemers te beschermen. De schade bleef echter alleen beperkt tot het 
materiaal. De foto’s staan op onze Facebookpagina. 
Uitslag zeepkistenrace 2016 
t/m 11 jaar     12 t/m 16 jaar 
1. Drekpot (Jelmer Pot)   1. De Waslap (Jari Scholten) 
2. De Redbuls (Morris & Tycho Westerik) 2. Nieuwkampjes (Niek i.d. Nieuwenkamp) 
3. Super 2 (Fokke Ottink)   3. Slomo (Arnout van Baalen) 
Volwassenen 
1. Proggiehut (Harry van Bemmelen) 
2. Torro Rosso (Martijn Westerik & Michel Pot) 3. 750 jaar Beckum (Jelle Mulder & Wilko Morsink) 
Originaliteitsprijs 
De vliegende Hollander (Collin Middelkamp) 
Pechprijs 
The power of purple (Tom & Michiel Schipper) 
 

 
Jelmer Pot onderweg naar de overwinning 

 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
JULI 2016 
Zondag 3 juli  09:30 uur GEEN VIERING 

Zaterdag 9 juli  18:30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     Pastoor Oortman/Spirit 
     Afscheidsviering groep 8 
Zondag 17 juli  09:30 uur GEEN VIERING 
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Zaterdag 23 juli  18:30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zondag 31 juli  09:30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     Pastor van der Bemt/ 

Dames- en Herenkoor 
AUGUSTUS 2016 

Zondag 7 augustus 09:30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 13 augustus 18:30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     Pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 

Zondag 21 augustus 09:30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 27 augustus 18:30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
SEPTEMBER 2016 

Zondag 4 september 09:30 uur GEEN VIERING 
Zaterdag 10 september 18:30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     Pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

     Ziekendag Zonnebloem 
Zondag 18 september 09:30 uur GEEN VIERING 

Zaterdag 24 september 18:30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Spirit 

 

 

STICHTING HISTORISCH ARCHIEF BECKUM EO 
 

De Stichting Historisch Archief Beckum eo is opgericht in 1998 met als doel 
het archiveren en bewaren van de geschiedenis van Beckum middels 

krantenknipsel en foto's van Beckum en omgeving. In de loop der jaren 
hebben we veel materiaal uit het dorp ontvangen en vastgelegd. 
 

In 2005 is er een idee ontstaan om een boek uit te geven. In de jaren daarna 

is er gestaag aan gewerkt. Nu is het dan bijna af. 

 
Op zaterdag 17 december a.s. zal het boek gepresenteerd worden. 

 
Er zijn hoofdstukken geschreven over allerlei zaken in Beckum in de periode 

1900 – 2000 zoals het Boerenleven, de Sport, het Onderwijs, Ambachten en 
handel, Gezondheidszorg enz., enz. 

                                                           Verder nieuws volgt nog! 
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Datumbank 
 

  9 juli  Zonnebloem; Zonnedag    
12 juli  Afscheidsmusical groep 8 basisschool de Bleek.  19.30-22.00  

16 juli  Oud Papier 
10 t/m 15 aug. Muiterweek 

20 aug.  Oud Papier 

26 t/m 29 aug  Volksfeesten Oele 
  7 sept. Zonnebloem; Dag boottocht met Jan Plezier vanuit Goor 

  9 sept.  Beckum Open Darttoernooi 
11 sept. Blasiusfestival 

17 sept. Oud Papier 

16 t/m 18 sept. Corn Country Festival de gehele dag. 
28 sept. OVBO activiteit  

12 okt.  Regionale ontspanningsmiddag van de regio Zonnehof van   
                      14.00-17.00 uur 

14 t/m 16 okt. Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 
21 t/m 23 okt  Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering 

27 t/m 30 okt. Verlichte boerderijenroute 

29 nov   OVBO activiteit 
16 t/m 18 dec. Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow 

17 dec.  Kerstmarkt + presentatie historisch boek Beckum 
 

************************************************************** 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016  

  
18 juli t/m 26 augustus  Zomervakantie 

**************************************************************
*Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 

r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

Beckum.nl ván en vóór Beckum. 

De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. 
Daarvoor is echter wel informatie van de diverse verenigingen 
en instanties, personen nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul 
het contactformulier van de site in en we zetten het online. De 
informatie wordt ook meegenomen in  de agenda van de BBB 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Jeugdraad organiseert… 
  Na het succes van vorig jaar, staat ook dit 

jaar de Tour du Keêt op de agenda. Op 
zondag 17 juli om 12:00 uur starten wij bij ’t 

Proggiehoes. Dit jaar zijn er nieuwe keten, 

nieuwe spelelementen en wellicht een 
nieuwe winnaar! Voor een kleine bijdrage 

van € 5 kun je mee met de tour. Voor de 
afsluitende BBQ vragen wij € 10. De 

deelname aan de BBQ is overigens niet 
verplicht. Kijk op onze Facebookpagina voor 
het aanmeldings-formulier. 

 
Hoeve Vooruit promoveert naar 4e klasse,  
mooi toch? 
Het was een gedenkwaardige avond, die 2e juni. Waar Hoeve Vooruit het 

buitenkansje van promotie naar de 4e klasse benutte en voor het eerst in de 

historie die promotie bewerkstelligde! Het Gelders Kilder werd in de 
returnpartij met 1-0 verslagen. Emoties barstten los, Hoeve huilde van geluk. 

Clubicoon Harrie Lansink wist vlak na afloop niet waar hij het zoeken moest, 
schudde veel handen, omhelsde de helden in oranje shirt en stamelde: 

“Eindelijk, eindelijk is het gelukt!” 

 
Honderden toeschouwers zagen een partij waarin de gasten wel enkele 

handige spelers hadden, maar als geheel kreeg het hard werkende Hoeve 
Vooruit vooral voor rust de betere kansen. Na de brilstand met rust zette 

Kilder meer aan en moest Hoeve goalie Ron Bekkedam ook flink aan de bak. 
De winst treffer viel zo’n 12 minuten voor tijd. Rick Veldhuis troefde randje 

buitenspel z’n opponent af en sprintte alleen op de Kilder doelman af. Dit 

keer was hij wel koelbloedig en schoof het leer beheerst in de verre hoek, 1-
0. De held werd door alle Hoeve spelers en bankzitters onder vreugdegehuil 

bedolven. Vijf minuten voor tijd nog flink billenknijpen voor heel Hoeve 
vanwege een toegekende strafschop aan de gasten wegens hands. Maar Ron 

Bekkedam gokte goed en ranselde de bal uit de linker benedenhoek! Na het 

laatste fluitsignaal barstte de euforie los onder vuurwerk, fakkels, etc.  
Het feestgedruis ging nog lang door in Sint Isidorushoeve en daar was dus 

alle reden voor. Hoeve Vooruit naar de 4e klasse; een historische mijlpaal! 
Van harte gefeliciteerd!  

Volgend seizoen maakt ‘onze TVOer’ Luuk Horstink zijn debuut als 

hoofdtrainer bij dit Hoeve Vooruit. Mooi toch en veel succes! 
 Knitto 
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ZO ZIEN IK ’T …  ja toch of nie dan? 
 

E gevoel van opperste medelije. Zo ken je meen gemoedstoestand ’t 

beste omschrijve as ik die arme omhoog gevalle voeballers zie die 
in no time scheppe met geld krijge. 
 

Dan hep ik ’t nie ova die noeste Ijslanders, hardwerkende Iere en Oekrainers 

met mijnwerkerskoppe. Effe tussedoor; mijn persoontje heb ’t ova het EK 

voeballe. Nee onze klasbakke doen nie mee, we kenne dat onzalige gedoe 
met Oranje relikwieje achterwege late. Vooraf verlore van Ijsland, Turkije en 

Tsjechië. He? Inderdaad… 
Het EK: Ik schud mijn moeje hoofd as ik die spelers op e rij zie staan bij de 

volksliedere. Opgefokte koppe, wonderbaarlijke creasies met die haardosse, 

hoog opgeschore met e kir hooi in allerlei kleure bovenop en/of e schlemielig 
staartje. Of e opgeblaze hoge haardos in goudgele gloedvolle kleure. De 

tatoes vanaf de polse tot aan de ore, zelfdestructie optima forma. En zo’n 
mannetje moet dan z’n land representere. Je hep ook een type as die Pogba, 

een reus uit het Afrikaanse oerwoud van 2 meter en nog wat, e blik in de 
oge offie het mense-eters tijdperk nog net nie voorbij is. Die as e stoomwals 

over het veld raast. Maar die kolos ken wel voetballe, zekers wete. 

Je hep ook ene Ronaldo, die door de meute aangegaapt wor offie Jesus 
himzelf is, en dat vinnie zelluf ook. Wijdbeens eist ie vrije schoppe op, om 
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even zo vaak hopeloos te misse. Zellufs e penalty rost ie op de paal om dan 

zielig omhoog te kijke; heer hoe ken dat nou?… Oh ja, hij scoorde enkele 
kere fraai, moe’k toegeve…  En je hep Zlatan, de Zweedse alligator met z’n 

roofvogelkop en e staartje. Puur agressief in duels, incasseren en vooral 

uitdele met z’n stale spiere.  Maar bloedgevaarlijk voor de goal, dat wel weer. 
Daarbij dach ik aan onze (ex) vedetten van Oranje. Vergeleke met de robots 

van dit EK zijn dat eitjes. Want zeg nou zelluf; woest tempo, harde kopduels, 
scherpe tackles op enkels, doorrollen met aannaaien van geel, etc, etc, wie 

ken dat nog ‘van de onzen’? Daarbij is het e Godswonder dat het Oranjeteam 

van 2 jaar geleje in Brazilië nog 3e wer op het WK… Ach ja, ’t is maar 
voetballe. Ja toch of nie dan? 

                                 Flip Sijsjeslijmer Wollfkaterweg 2 hoog Beckum-West 
 
 

DINGEN DIE OOK GEBEUREN IN BECKUM… 
De TVO voetbaljeugd blijft aan de weg timmeren. Want op een groot 

interregionaal toernooi in Buurse haalde het F2 team na strafschoppen 
schieten de finale, waarin nipt met 2-0 werd verloren van Bon.boys. De A-

junioren zaten nog steeds in ‘de kampioensflow’, haalden ongeslagen de 

finale, waarin Haaksbergen A1 met 4-0 werd afgedroogd. 
Over jeugdvoetbal gesproken; een instuif kennismaking met voetbal voor 

eventuele nieuwe pupillen en moeders tegen pupillen betekende zaterdag 10 
juni weer voor veel drukte en gezelligheid op veld 2. Maar nu zit het seizoen 

er dan wel op. Ook de A en B junioren, gecombineerd met vaders, speelden 

een afsluitend potje. Nu op naar volgend seizoen!! 
 

De ondergrondse containers in Beckum zouden begin juni allemaal 
geplaatst worden. Maar er kwam – letterlijk – een kink in de kabel. De 

container op de hoek Past.Ossestraat-Beckumerschoolweg is half juni (nog) 
niet ingegraven ‘omdat er een riolering in de weg zit’.  

Maar Twente Milieu bericht ‘dat via een peilsleuf graven op een iets andere 

plek er wel voldoende ruimte is tot plaatsen van de container’. Medio juni 
staan wel bij het kerkplein-hoek Haaksbergerstraat en ingang 

Past.Eppinkstraat een ondergrondse container. Ach ja, als alles in een keer 
goed zou lopen, zag de wereld er heel anders uit… 

 

Drones en robots, ze veroveren de wereld. Met al z’n voor- en nadelen. 
Konden we vorig jaar al een grasmaai-robot signaleren op het gazon aan de 

Beckumerschoolweg bij de percelen 22 en  24, nu is ook zo’n robot actief op 
het gazon bij de percelen 34 en 36 aan de Rotersweg. Goed voorbeeld doet 

goed volgen en ongetwijfeld zijn elders in ons dorp inmiddels ook wel 

dergelijke staaltjes van geavanceerde techniek in werking. Het blijft hoe dan 
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ook een intigrerend gezicht als je zo’n robot – van afstand gestuurd – over 

het gras ziet schuiven. Dat gaat menige leek de pet ver te boven… 
En de robots zijn zo geprogrammeerd, dat ze punctueel het gazon op een 

vast tijdstip secuur maaien. Zo glad als een biljartlaken ja en… mollen? Die 

schijnen door die robots zoveel angst aangejaagd te worden, dat ze niet op 
die gazons zijn te bespeuren. Denk ik… 

 
Debutant als hoofdcoach  
en meteen de titel 
 

Hij is feitelijk niet zo hongerig naar publiciteit. Allereerst gewoon 

presteren met de groep en nadien gezellig nazitten. Liefst nog 
steeds er tussen! Van hem hoeven geen grote woorden geciteerd te 

worden in de pers.  

Al begrijpt hij ook wel, dat opvallende wedstrijden met opvallend hoge scores 
logischerwijze aandacht genereren. En als hoofdtrainer van zo’n succesvolle 

ploeg wordt je dan om een toelichting gevraagd. En ja, woorden worden dan 
gewogen door het lezende publiek, door je eigen ploeg en tegenstanders. In 

zijn eerste jaar als hoofdtrainer van TVO na jaren de jeugd en TVO2 te 
hebben getraind, kwam hij in de picture te staan. Na vooral de 

monsterscores in de 1e competitiehelft met uitslagen als 11-1, 16-0 en 7-1. 

Da’s logisch, zou wijlen Johan Cruijff gezegd hebben… Maar vooralsnog is 
Danny Ottink (42) in zijn hart nog steeds de TVO voetballer. Die bij het begin 

van zijn hoofdtrainerschap al nuchter opmerkte; och, als het niet lukt, ga ik 
gewoon weer in een lager elftal lekker ballen. Maar het liep crescendo,TVO1 

werd met afstand kampioen. 

 
Hij vormt met coach Tonny 

Sigger het technische 
voetbalhart van de TVO 

hoofdmacht, ook komend 
seizoen. ‘Daarnaast trainde 

afgelopen seizoen de selec-

tie (1 en 2) op de dinsdag 
samen, met Stefan de Wit 

als extra trainer er bij’. Dat 
klikt goed, zoals ook het 

seizoen daarvoor Sigger 

met trainer Leo ter Haar 
een goed duo vormde bij 

TVO1. 
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Danny Ottink; uitgangspunt moet zijn ‘het glas blijft halfvol’ 
 Maar er zijn duidelijk verschillen, natuurlijk. Vorig seizoen was het vechten 
tegen degradatie, er zat meer spanning op. Afgelopen seizoen was de titel 

het hoofddoel, maar de benadering was meer ontspannend en dat voelde bij 

de selectie goed. Op cruciale momenten werd verantwoording aan spelers 
gegeven; ‘vul maar in, als het misgaat grijpen we wel in’, zoiets. 

Daarbij moet je ook in ogenschouw nemen, dat enkele andere keuzes 
gemaakt werden in de 1e selectie. Dat pakte goed uit, door die kwalitatieve 

impulsen was een groep van 16-17 gelijkwaardige spelers inzetbaar.  

 
Danny Ottink over zijn 1e jaar als hoofdtrainer TVO… 
Hij stelt zich kwetsbaar op, staat dichtbij de spelers, heeft de nodige krediet 
en respect opgebouwd. Maar kan zo’n houding ook geen valkuil zijn? 
Dat was een van de aspecten waar ik goed over na moest denken toen ik 
werd gevraagd in december 2014. Ook voor de jongens is het lastig om 
daarmee om te gaan. Jezelf blijven is belangrijk. Het glas is wat dat betreft bij 
mij altijd half vol. Je kunt ze ook proberen mee te nemen in je eigen 
fanatisme. Dat is ook een van de dingen die ik persé over wou/wil brengen; 
“willen winnen”…ook het partijtje op de training. Ik moet zeggen dat de valkuil 
die op de loer lag geen moment de kop op heeft gestoken. Het is geven en 
nemen.  

 

Samen met 2e coach Tonnie Sigger vorm je een koppel dat de hoofdlijnen 
uitzet. Is er vooraf een onderlinge rolverdeling afgesproken of is het zo 
gegroeid? 
Nee, er is vooraf geen rolverdeling. Op een avond in juni hebben we samen 
een biertje gedronken in zijn zelf gerealiseerde tuinhuis (hij is net GertJan 
Verbeek ) en hebben we over veel dingen gesproken. Lopende het seizoen 
vullen we elkaar aan. Eigenlijk beslissen we veel samen. Tonny is bij heel 
veel (bijna alle) trainingen aanwezig en bij elke wedstrijd. Tonny corrigeert mij 
wanneer hij dat nodig vindt of heeft een opmerking, dit kwam gelukkig niet 
veel voor. Alleen bij de eindkeuzes is de keuze aan mij, ook hier lagen we 
veelal op een lijn. Het is prettig om iemand bij je te hebben die nagenoeg 
hetzelfde over voetbal denkt. Tonny is nog meer dan ik van het spelsysteem / 
tactiek. Ik maak de trainingen en Tonny geeft daar soms zijn mening over. 
We maken nagenoeg samen de opstelling, bij “onmogelijke” keuzes hak ik de 
knoop door. We hebben de hele week contact.  

 
Als ze je vragen, wat vind je dan belangrijker; motiverend trainen 
(teambuilding) of conditioneel trainen? 
In de 5

e
 klasse zijn teambuilding en conditie erg belangrijk. Ze vallen wat mij 

betreft onder een noemer. Het mentale aspect is in de 5
e
 klasse net zo 

belangrijk als het tactische aspect. Wanneer je fit bent, ben je mentaal ook 
sterker en kun je harder werken voor elkaar. Je kunt meer in beweging 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 6, 2016 
pagina 39 

blijven, vrijlopen, reageren etc. Daarvan gaat het spelniveau en het 
spelplezier omhoog. 
We zullen dit jaar nog meer van de jongens vragen. Daarnaast hebben we 
geprobeerd om er enkele spelsystemen/bedoelingen in te slijpen, zodat de 
jongens weten wat ze moeten doen in bepaalde situaties. Dat aspect wordt 
komend seizoen nog belangrijker omdat we een stap hoger op gaan…Dan 
red je het niet met de ballen lukraak wegknallen. 

 

Opvallend was, dat na een roerige 1e competitiehelft (veel gele kaarten en 
protesteren tegen arbiter) het gedrag van spelers en staf na de winterstop 
veel meer discipline vertoonde en bijna geen kaarten werden geïncasseerd, 
leermomenten halverwege of toeval? 
Het gekke was dat de eerste competitiehelft bij vlagen het spel veel beter en 

frivoler was. Toch hadden we het idee dat het niet echt mee zat. Ik herinner 
me Rietmolen thuis. Twee penalty’s tegen en een onverdiend 2-2 gelijkspel 

met de nodige emotie bij alles en iedereen van TVO. Niet alleen de spelers 
maar ook wij als leiding en (een deel) van de supporters deden hier aan 

mee. Daar is over gesproken, ook binnen het bestuur. Veel gele kaarten ben 
ik trouwens niet mee eens, we hebben maar 1 keer een schorsing gehad 

over het gehele seizoen, dus dat was prima. 

Na de winterstop was het spel wat minder en hadden we wel het geluk aan 
onze kont hangen (hebben we ook uitgesproken in de winterstop), alles viel 

onze kant op, tot en met de verloren kampioenswedstrijd. 
Wat betreft die emotie beheersen was zeker een leermoment van mij dit 

jaar. Ook al gaat het niet naar tevredenheid, je moet je als trainer/coach niet 

te veel negatief uiten aan de zijkant. Ik weet zelf ook dat daar geen speler 
beter van wordt. Ik heb dat ook uitgesproken richting de groep en mijn 

excuus daarvoor aangeboden, op dat moment stel je je kwetsbaar op. Maar 
dat is wel lastig. Je zit vol spanning zo’n wedstrijd te beleven langs de kant, 

dat was voor mij echt een leermoment. Als spelers “slap” zijn gaan we nog 
steeds wel tekeer . 

Wat zijn na dit eerste seizoen de meest opvallende opgedane ervaringen bij 
het trainen van TVO 1? 
Dat het veel meer tijd kost dan ik dacht, trainingen moet je goed voor-
bereiden. Je denkt er continu de hele week aan. Dat komt omdat je er zo in 

meegesleept wordt, je bent er zo fanatiek mee bezig. Dat had ik niet 
verwacht. Dit maakt het ook weer zo leuk juist. Je moet een dikke huid 

hebben, krijgt veel commentaar, (goed bedoelde) adviezen. Dat vond ik 

opvallend. Mooi om te zien hoe het leeft onder de supporters. Zoals thuis 
tegen Bentelo, geweldig dat er zoveel mensen kwamen kijken. En de vaste 

supporters, elke thuis en uit wedstrijd, dat is erg mooi om te zien. 
Daarnaast was het natuurlijk erg mooi dat het 2e ook kampioen is geworden. 

Nogmaals complimenten aan alle spelers van de selectie. 
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Tijdens de winterstop zorgden de vele afgelastingen wekenlang voor veel 
improviseren/rondbellen etc.: 
Dat vond ik dus de minste periode….wat een geregel. Wij wIden graag veel 
oefenwedstrijden spelen. Dan is het elke week puzzelen. Soms kun je dus 

niets, ben je al bij elkaar en kun je onverrichte zaken weer naar huis, hebben 

we ook meegemaakt. Nee, waardeloze periode is dat. Gelukkig waren we 
goed voorbereid en hadden we al een redelijk schaduwprogramma.  

 
Blijft de selectie komend seizoen ongeveer intact en natuurlijk de vraag; gaat 
TVO1 goed meedraaien in de 4e klasse? 
Alleen Luuk Horstink (trainer Hoeve Vooruit, ook naar de 4e klasse, red.) gaat 

ons helaas verlaten. Er komt niemand bij. Verder is het afwachten met Jorn 

van Laar die nog geopereerd moet worden aan zijn knie. Hem missen we 
sowieso de eerste periode van het nieuwe seizoen. Dat is een hele 

aderlating. Daarnaast komen er 6 jongens uit de A1 in eerste instantie bij de 
selectie. 
We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden, zorgen dat de jongens er 
veel plezier in hebben. Wanneer de wedstrijdbeleving maximaal is denk ik 

dat we zeker kunnen meedraaien in de 4e klasse en niet meteen weer tegen 

degradatie hoeven te voetballen. Daarnaast zal het van wat geluk afhangen, 
meteen wat punten pakken in het begin….en je kunt niet zonder een beetje 
geluk. Het glas blijft half vol!  

                                                                                          BBB redactie 
 

 

OVER DINGEN DIE OOK GEBEUREN IN BECKUM 
Vorige week was er een bustocht van Vrouw Actief Beckum. Veel dames 

waren present en bezochten oa. Westerbork, bekend van de 2e Wereldoorlog 

en winkelen in Kampen’. Gezien de eerste foto’s was vooral het afsluitende 
diner een smaakvolle bezigheid! Wellicht komt het VAB bestuur in de 

volgende BBB nog terug op dit uitstapje…. 
 

Vermeldenswaard is nog, dat bij de afscheidsfeestje van de TVO 1-2 selectie 

afscheid werd genomen van Edwin Wennink verzorger, Alfons Jannink 
grensrechter 2e, Luuk Horstink wordt trainer Hoeve V. en de trainers Henk en 

Jordy Drenth van resp. het 2e en de A-junioren hebben TVO verlaten.. 
 

Vorige week was ook een eindparty voor de TVO Handbal selectie. In en bij 
de kantine op het Geertmanpleintje werd de teamgeest weer eens versterkt!! 

 

  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 6, 2016 
pagina 41 

 
Spreekuren Gezondheidscentrum 

 
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 

donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490) 
vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

Prikpost Medlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen 
dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur 

tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268) 

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
Dinsdag-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

spreekuur acupuncturist 
behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl 

 

 
kleine herinnering 

 De jaarlijkse BBQ voor alle BBB medewerkers is zondag 21 

augustus om 15.00 uur! Graag even opgave bij 
r.jannink1@kpnplanet 

 

ondanks alle perikelen bij FC Twente 
 

ZATERDAGMIDDAG 23 JUNI AS. SPEELT 
‘HET NIEUWE’ FC TWENTE OP HET TVO 

SPORTCOMPLEX TEGEN ALTA’ AWOUN FC 

UIT SAOEDI ARABIË 
 
 
 

VOOR WIE NOG GAAT; PRETTIGE VAKANTIE TOEGEWENST! 

mailto:info@taiyin.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet

