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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……………………………………7 
 

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

roerige wereld. Waarin Beckum op veel fronten belicht wordt, want de 
afgelopen maanden stonden bol van veel activiteiten. Weer een overvol 

nummer dus met veel actuele zaken; informatief, positief kritisch en met een 
knipoog. Kortom: Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!! 
 

Laatste week nieuws… 
 

 Alle jaarvergaderingen vd. Sv TVO zijn vastgesteld op 24 oktober as.! 

 LAATSTE OPROEP; opgeven van wijzigingen/mutaties in het Beckumer 
telefoonboekje kan nog vóór 15 okt.as. Mail; michelpot@tiscali.nl... 

 Het TVO tennisveld wort momenteel van een nieuwe kunstgraslaag 
voorzien. Ook de tussenruimten krijgen een facelift. De tennis kan 

straks weer vele jaren vooruit!... 
 Beckum staat de laatste weken nadrukkelijk in de regionale kijker. 

Afgelopen week zelfs dagelijks bij Mooi Overijssel van RTV Oost (ivm 

met het 750 jarig bestaan)… 

 Het was dinsdag jl. stemavond bij het Wapen van Beckum voor 

agendapunten tbv. een nieuw Dorpsplan 2.0. Veel belangstelling en 
(uiteraard) veel stickers geplakt op het item; Nieuwbouw Beckum!!.. 

Per persoon konden 6 stickers geplakt worden; resultaat totaal 870 

stickers met 145 deelnemers, indrukwekkend!...zie ook middenblad! 
 Het loopt lekker met de nieuwe kantinecommissie (Alfons, Erna, Johan 

en Ellen). Nieuwe ideën en lekkere gehaktballen!!...  

 TVO o17 verslikte zich in BSC/Unisson, na 2-0 achter naar 2-2, maar 

tenslotte 3-2 verlies, TVOo19 remiseerde bij Markelo, netjes 1-1... 
 TVO4 walste over SVV heen met 11-1 en ook het 2e moest diep buigen 

voor Bon.boys3 met 6-1. TVO1 sneed zichzelf lelijk in de vingers, toen 

het op jacht ging naar de winsttreffer. LSV sloop er in blessuretijd 
fornuinlijk met de 1-3 zege vandoor… 

 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 OKTOBER !! 

mailto:michelpot@tiscali.nl
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WAT U LEEST IN DEZE SEPTEMBER BBB  
 

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

 Muiterweek 26e uitvoering 
 In memoriam Fons Pot 
 Dankbetuiging Coby 
 Persoonlijk  
 Boerderijverlichting 27-30 oktober 
 Volksfeesten Oele één groot terras 
 Zomerse wetenswaardigheden 

Krimpfolie/hist.onderzoek/naamborden, etc. 
 Zonnedag, donateurs en zonnebloemen 
 Nieuws van de Bieb actuele info 
 Zijlijn veranderingen 
 In Memoriam Henk Ottink 
 Kinderfeesten 2016 een terugblik 
 Luk Akkefietjes HekselmesienHarry 
 Levenslust met gastspeler uit Markvelde 
 TVO tennis krijgt nieuw kunstgrasveld 
 Wist U datjes sport akkefietjes 
 Blasiusfestival 2 Hermannen, koorzang en vermaak 
 Corn County Festival alles in beeld 
 Kerstmarkt 17 december 
 TVO handbal klaar voor de start 
 Gezondheidscentrum gaat verhuizen 
 Jubileumconcert 750 jaar Beckum 
 Touwtrekkers Oele naar WK Zweden 
 Restafval in ondergrondse containers 
 Historisch boek Beckum wordt 17 december gepresenteerd 

 Datumbank activiteitenagenda 
 Misvieringen Blasiuskerk Beckum okt. tot dec.2016 
 Buffelpad zomerse wetenswaardigheden 
 Maiskolf sculptuur blijvend symbool 
 Collecteopbrengst KWF 
 Deze maand in een volzin 

 FC Twente met Ziyech bij TVO deze zomer 
 Gezondheidscentrum Beukenhof de spreekuren 
 Extra middenblad dorpsplan met actuele info 

 

Ine Wentink; 25 jaar aan Blasiusparochie Beckum verbonden, proficiat! 
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MUITERWEEK 26 JAAR VERTIER  
VOOR JONG EN OUD 

De Muiters namen van 10 t/m 15 augustus Café Halfweg weer over en ook dit jaar 
leidde dit tot één groot feest. Met onder andere een quiz, voetbaltoernooi en diverse 
optredens hadden de Muiters weer een mooi programma samengesteld voor de 26e 
editie van dit evenement. Op woensdag trapte de Muiters af met de Spijker op je Kop 
Quiz met als grote winnaar het team van Qwispel. Op donderdag was daar de Hollandse 
avond met bierpong en een gezellige optreden van Zanger Ronald. Vrijdag stond 
traditiegetrouw het grassvolleybaltoernooi weer op het programma waarbij het weer 
ook dit jaar weer gunstig was: niet te warm en droog. De winnaars waren voor het 
derde jaar op rij: Pannacota da's kaas uit Hengevelde. De vrijdagavond werd afgesloten 
door Dj Mike Gerritsen tijdens de tropical party.  
Op zaterdagochtend startte met veel herrie en bombarie de Kauwgumbalrally vanaf het 
Wapen van Beckum. De finish van de Kauwgumbalrally maakte nog meer kabaal dan de 
start en bij de prijsuitreiking bleek dat de prijs van de grootste Kauwgumbal naar Rik 
Borgelink ging. Op zaterdagavond maakte Dj's Sander Scheperman en Nicky Vannettie 
er een drukbezocht en gezellig feestje van binnen bij Café Halfweg.  
Zondag was er de derde editie van de Strong Muiter Run, door de organisatie was er 
weer een zwaar maar mooi parcours uitgezet door de Beckumse weilanden rondom de 
Rotersweg. Winnaars in de verschillende klasses waren Ellen Temmink bij de stoere 
dames, Guido Morsink bij de brakke jongens (zijn broers werden 2 en 3) en Jeroen 
Abbink bij de beast mode klasse. Op zondag avond speelde de Hengelose formatie The 

Coffeecats op het terras van Café Halfweg. De maandag stond weer in het teken van 
het evenement dat vanaf de begin jaren van de Muiterweek op het programma staat 
namelijk het café voetbaltoernooi. Nadat de laatste jaren Café Assink er bij de heren 
met de eerste prijs van doorgingen was er dit jaar eindelijk weer succes voor Beckum. 
Café Halfweg 3 mocht namelijk de eerste prijs in ontvangst nemen onder leiding van 
gelegenheidskeeper Luuk Horstink. Bij de dames wonnen de dames van Halfweg 2 die 
net wat beter waren dan Halfweg 1, 3 en 4.  

 

Finish kauwgumbalrally bij Halfweg; een bonte parade! 
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Strongmuiterrun, spektakel en acrobatiek! 

Aansluitend aan het voetbaltoernooi was de grandioze after party waar ook afscheid 
genomen werd van de Muiters Lotte, Mart en Nick, die respectievelijk 7, 5 en 5 jaar in 

dienst waren van de Muiterweek. De Muiters en Bennie kunnen weer positief 
terugkijken op een top week! Een bedankje gaat naar de buurt en vrijwilligers die ook 
dit jaar hebben meegewerkt aan een geslaagd feestje. 
  

 
Het hechte muiterteam met afscheidsnemers Mart, Nick en Lotte,  

(resp. 3e, 4e, 5e van links) 

                                                                                       De organisatie 
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In memoriam 
De datum 16 juli 2016 staat zwart geschreven in de TVO statistieken. Na een 

slopende ziekte die niet te overwinnen was,  

is FONS POT overleden. Hij mocht slechts 59 jaar worden. 
 

Fons kwam met zijn gezin 25 jaar geleden in Beckum wonen. Vanaf het begin 
was de familie Pot betrokken bij onze gemeenschap. Vooral bij TVO voelden ze 

zich al snel ‘in een warm nest’ en raakten betrokken bij veel activiteiten. Fons 

heeft enkele jaren als jeugdleider gefungeerd en een bijdrage geleverd aan 
diverse sportevenementen. Later namen Fons en echtgenoot Coby het TVO 

kantinebeheer op zich. Toen de ernstige ziekte zich bij Fons openbaarde - zo’n 
kleine twee jaar geleden – moesten ze deze taken helaas stoppen. 

 

Fons Pot, oprecht, sociaal, helder in zijn opvattingen en met een groot hart 

voor onze sportvereniging, heeft tevergeefs gevochten tegen die ziekte. 

Ondanks zijn optimistische instelling zag hij de kwaliteit van leven afbrokkelen, 
heeft het gevecht verloren en is op 16 juli overleden. De sv TVO heeft hiermee 

een markant lid verloren en dat verlies schokte de hele gemeenschap. Fons 
was ook lid van het TVO Gilde. 

Voor Coby, de kinderen en kleinkinderen wordt veel sterkte toegewenst in de 

komende tijd. 
 

Bestuur en leden van de sportvereniging TVO Beckum 

 

Dankbetuiging 
Graag wil via deze weg iedereen bedanken voor de mooie, fijne en lieve berichten die ik 
mocht ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Fons. Ook de advertentie 

van TVO en de gemeenschap in de krant heeft ons zeer goed gedaan. Fons en ik 
hebben dit voor TVO met veel plezier al die jaren gedaan. Maar dit kon niet meer 
zonder jullie vrijwillige hulp. Zo maakten we er samen een mooie tijd van op het veld en 
in de kantine. Ik ga zelf in het nieuwe jaar als vrijwilligster in de kantine achter de bar 
helpen. En hoop dat we samen af en toe nog mooie herinneringen over Fons mogen en 
kunnen delen. Bedankt, ook namens de kinderen! 

Coby Pot 

 

Persoonlijk 
Geboren; Femke, dochter van Anton Mentink en Linda Keupink 
  Jill, dochter van Maaike ter Avest en Ard Nieland 
  Fem, dochter van Michiel Jannink en Anouk Pierik 
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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. 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).  

 
Volksfeesten Oele 2016 
Eén groot terras, één groot feest! 

Voor de 98e keer heeft 
Oele het laatste volle 
weekend van augustus 
de Volksfeesten ge-
vierd. Voor het eerst 
gebeurde dit door een 
(gedeeltelijk) nieuw 
bestuur. Het feestter-
rein was in een nieuw 
jasje gestoken en oogde 
als één groot, sfeervol 
terras. Alle sfeer 
verhogende attributen 
waren ontworpen en 
bedacht door Oelenaren. 
Het buitenpodium werd 
door het mooie weer 

volop gebruikt; op zaterdag dansten de deelnemertjes van de Kinderspelen erop en op 
zondag namen Dokter Watjes en The Traveling Wilburys NL het podium in beslag. Door 
het prachtige weer kon overdag en ’s avonds de zijkant van de tent openblijven 
waardoor het terras en de tent werden samengetrokken. De touwtrekdames van Oele 
gingen op vrijdagavond met de eerste plek in de playbackshow naar huis; Christiaan 
Markslag met een gekneusde enkel. Verschil moet er zijn… Maar door de mega 
grasmaaier/scootmobiel die een dag later voor hem in elkaar werd gezet, kon hij toch 
als aankomend voorzitter de rest van het weekend aanwezig zijn. De zaterdag begon 
met de Kinderspelen; iedereen van 0 tot 12 jaar werden fantastisch vermaakt. Al jaren 
is er een grote groep vrijwilligers die zich hier volop voor inzetten. Zaterdagmiddag 
kwamen de amateurschutters aan bod met schijf- en vogelschieten. Onze 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
mailto:assinkhennie333@gmail.com
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burgemeester, Sander Schelberg, loste het eerste schot. Zaterdagavond werd 
opgefleurd door de band X-static, een band die menig DJ overstijgt, een mooie 
lichtshow gaf en mooie mixen liet zien en horen. Het jaarlijkse onbenullige buitje op 
zaterdagnacht mocht de pret niet drukken.  
Op zondag was voor de gelegenheid het Oelerschoolpad afgesloten voor het 
snelverkeer, zodat de weide aan de overkant van het terrein gebruikt kon worden voor 
het grösvolleybal. het paarden mennen en oldtimer-trekkers. De gratis fietstocht  
ging door onze prachtige omgeving en een verkoelend drankje stond klaar bij 
terugkomst op het feestterrein. Doordat Marco Brummelhuis vorig jaar het 
Keizerschieten won (vogelschieten tussen de besturen van de omringende 
zomerfeesten), was de eer dit jaar aan Oele om het te organiseren. En dat mag volgend 
jaar weer, want Jan Haan schoot de vogel eraf.  

 
Schutterstrio 2016: Koningin Kristie Heuker of Hoek, Jeugdprins Kasper Morskieft, 

Koning Clemens Heuker of Hoek  
 

Het buitenpodium werd gebruikt door Traveling Wilburys NL (de enige tributeband die 
de nummers spelen van deze superband uit de jaren 80) en Dokter Watjes. De 
afsluiting was voor The Heinoos in de feesttent. Black Light Showtechniek heeft verder 
gezorgd voor de muzikale omlijsting.  

 
Grösvolleybal 

Het afgelopen jaar zijn er grote veranderingen geweest in het bestuur van de 
Volksfeesten Oele. Erwin Wegdam mocht na 27 jaar (waarvan vele jaren als 
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penningmeester) in 2016 voor het eerst als bezoeker de feesten meemaken. Ans 
Wevers heeft ook na meer dan 25 jaar het stokje overgedragen. Het optreden op 
zondagavond van Ans en Arnold Wevers (Kristal der Heimat) staat menig bezoeker nog 
op het netvlies. Gelukkig staan er in Oele een aantal enthousiaste, nieuwe 
bestuursleden klaar om zich volledig in te zetten voor Oele en omgeving. Al met al was 
een prachtig feest, met goede organisatie, veel vrijwilligers, prachtig weer en een lege 
portemonnee.  
Uitslagen Volksfeesten Oele (alleen de nummers 1) 
Playbackshow   Aargh… 
Kinderspelen Groep 3-4 Cato Bakers/Luuk Wielens/Maren Huiskes 

(gedeelde 1e plaats) 
  Groep 5-6 Eric Haan 
  Groep 7-8 Anouk Brinkman 
  Groep 9-10-11-12 Lot Beltman 
Schijfschieten Dames  Thyrza Hylkema 
  Heren  Ruben Markslag 
Vogelschieten Koningin  Kristie Heuker of Hoek 
  Koning  Clemens Heuker of Hoek 
  Jeugdprins Kasper Morskieft 
Kringschieten   Jan Haan (Oele) 
Grösvolleybal   Pisvlekn Pissy’s 

 

 
Dokter Watjes op het buitenpodium bij het terrein 

 

Zomerse wetenswaardigheden opgetekend 
Krimpfolie… 
Je maakt wat mee in de kommer- en kwelzomer als belangrijk nieuws niet voor het 
oprapen ligt. Een langdurige twist in het Beckumer Huttenveld gebied haalde enkele 
keren de pers; een recreatiewoning zou er illegaal dan wel te groot gebouwd zijn. Net 
zoals dit voorjaar in Oele eerder gepleegde onregelmatigheden breed in de krant waren 
uitgemeten. Het zou daar ook gaan over niet aangemelde, kleine bouwsels. Dit 
akkefietje had evenwel een flink politiek achtergrondsausje. Plat gezegd: elkaar even 
lekker een hak zetten. Bij de kwestie in Beckum dreigde de gemeente Hengelo om 
krimpfolie strak rondom het opgetrokken zomerhuis te trekken, ‘opdat geen mm te 

groot gebouwd zou kunnen worden’. Na veel gesoebat kwam de Raad van State tot een 
duidelijk besluit. Het bezwaar tegen de recreatiewoning werd van tafel geveegd, een 
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strak bouwvlak of ‘krimpfolie rondom’ ten spijt. Slordig was wel dat in het persbericht 
de naam van de eigenaar/bouwer van dit zomerhuisje opnieuw verkeerd vermeld was…. 
 

Archeologisch onderzoek bij Hagmolenbeek 
Graven naar de oorsprong van mogelijke nederzettingen; ‘Havezate het huis te 
Berchem’ of van de grachten eromheen. Het zal al een tijd in de pen en er zijn enkele 
boringen verricht. Langs de Hagmolenbeek, nabij erve Groot Altena. In het kader van 
750 jaar Beckum zou het mooi zijn dat nu dan een stuk historie kan worden 
blootgelegd. Maar eind juli zijn de concrete aanwijzingen vooralsnog mager. “Het is wel 
vrijwel zeker dat er grachten liggen, maar uit welke periode moeten we nog uitzoeken”, 
zeggen de archeologen eind juli in Tubantia hoopvol. 
 

Borden geplaatst bij oude boerderijen/gebouwen in en 
rondom Beckum 
Met aanduiding van de historische naam en datum van oprichting. Mooi initiatief van de 
Stichting Historisch Archief Beckum e.o. en zeker passend in dit jubileumjaar 750 jaar 
Beckum. Op een wandeling door Huttenveldsweg, over deel Wolfkaterweg en 
Loninkvoetpad kom je dus nu o.a. historische boerderijnamen Knoef, Metien, Hös, Pley, 
Beunder, Sprokkel, Haayink en Lonink tegen. Toch mooie informatie, ook voor niet 
Beckumers.  
 

Grillmasters 2016 
Frank Hendriks (rechts) uit Beckum en Erik Petersen uit Hengelo mogen zich een jaar 

lang de beste 
barbecueërs van 
Nederland noemen. 
Ze zijn de winnaars 
van het programma 
Grillmasters 2016 op 
RTL 4. Tijdens de 
opnames haalden de 

Hengeloërs alles uit 
de kast om de beste 
te worden. De 
hoofdprijs: een 
gouden vleestang. 
“Die krijgt een mooie 
plek in het 
restaurant”, zegt 
Hendriks, eigenaar 
van de Twentse 

Bierbrouwerij in Hengelo.  
Hendriks is ook de man achter het Bier oet Beckum (750 jaar Beckum) en woont 
inmiddels(?) op erve Groot Altena (voorheen Ter Boo). (foto/teksten facebook) 
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Orgelconcert. Locatie: H. Blasiuskerk Beckum 
De Duitse sopraan Evely Ziegler studeerde in juni 2011 af aan het Artez conservatorium 

in Enschede. Danny Koschinski is organist van de H. Blasiuskerk. Hij volgde o.a. 
opleidingen Kerkmusicus orgel en koordirectie. Het programma heeft een Frans-
romantisch karakter. Werken van Franck, Vierne, Dupré, Fauré, Andriessen en 
Wammes. Aanleiding voor dit concert is het 30 jarig jubileum van de organist. 
Datum:   Zondagmiddag 2 oktober 2016 
Aanvang:  15.00 uur Entree: Gratis (collecte bij de uitgang) 
Medewerking van: Evelyn Ziegler (sopraan), Danny Koschinski (orgel) 

 

Teveel appels? 
De mensen met een boomgaard kennen het wel, elk jaar teveel appels. De meesten 
geven het weg of laten ze op de grond liggen. Graag bieden wij iedereen in 
Beckum/Oele die met hetzelfde probleem kampt de mogelijkheid om bij ons uw eigen 
appels te laten persen. De appels worden eerst gewassen, tot pulp vermalen en daarna 
geperst. Hierna wordt uw eigen natuurlijke appelsap gepasteuriseerd en in makkelijke 5 
liter dozen verpakt. Hierin is het sap maar liefst 2 jaar houdbaar. Er komen geen 
toevoegingen of iets dergelijks aan te pas. De appels moeten vrij zijn van zand en 
mogen geen verrotte plekken hebben. Misvormingen, steeltjes of iets beurs is geen 
probleem. De appels worden geperst aan de Geurdsweg in Beckum en zijn klaar terwijl 
u wacht. Persen is mogelijk vanaf 75 kilo. 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Arjan Oosterdijk  Wim Meenhuis 
06-10272425  06-27040516 

 
Wim Meenhuis maakt appelsap; Rik Lansink de foto 
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Zonnedag op 9 juli in ‘t Proggiehoes 
De vrijwilligsters van de Zonnebloem in Beckum hadden weer een goed georganiseerde 

dag in elkaar gezet voor de aanwezigen. Om 10.00 uur werden we welkom geheten met 
koffie, thee en iets lekkers.  

 
Genieten van de Anny Ottink-soep 

                                          (Foto onder: Facebook, Merel Events) 

Gezellig even bijpraten onder het genot van een glaasje en toen kwam de grote 
verrassing. De dames hebben ontdekt dat onze leeftijdsgroep vroeger geen 
kleuterschool heeft gehad. Ze hebben zich geschoold om freubelles te mogen geven en 

dat hebben we 
geweten! We 
werden naar de 
andere kant van de 
zaal achter het 
gordijn verwezen 
waar alles klaar 
stond voor alle 

mogelijke 
plakwerk. Het 
sterkste van hun 
leiding geven was 
om onze tegenzin 

te overwinnen en 
na enig treuzelen 

waren we allen bezig om er iets moois van te maken en later vol trots ons maaksel mee 
naar huis te nemen. Het is knap om steeds weer iets anders te organiseren. In dezelfde 
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tijd had een deel van de dames in de andere zaalhelft de tafels gedekt voor een 
maaltijd, te beginnen met heerlijke soep van Anny Ottink. Daarna hadden de dames 
voor een ieder een salade samen gesteld. Heerlijk, weer wat anders dan een 
broodmaaltijd. Het geheel is afgesloten met een "Zonnebloem Sorbet". Inmiddels was 
er een muziekinstallatie opgezet voor een gezellige en goed zingende dame. "Merel uit 
Losser". Ze kreeg ons warempel allen (bijna allen) aan het meezingen, ze was héél 
geschikt voor deze zonnedag. Een compliment aan de dames voor de organisatie en het 
werk voor deze goed geslaagde dag. Bedankt namens de groep genieters. 
 

Tonnie en Johnny ter Avest. 

 

Wordt u ook donateur van de Zonnebloem? 
Al zolang de Zonnebloem bestaat, en dat is landelijk sinds 1945 en onze afdeling in 
Beckum al 50 jaar, draait het om mensen. We brengen mensen bij elkaar, we staan 
voor ze klaar en zoeken naar mogelijkheden zodat iemand met een lichamelijke 
beperking nog volop van het leven kan genieten. Bij de Zonnebloem zeggen we niet 
voor niets: “Er kan zoveel meer dan je denkt”. Voor dit alles hebben we allereerst de 
inzet van onze vrijwilligers nodig, maar ook de financiële ondersteuning van donateurs. 
Je ondersteunt dan de activiteiten van de Zonnebloem. Je doneert eenmalig, 
maandelijks of jaarlijks een bedrag. Het betreft geen lidmaatschap, zoals soms wel 
gedacht wordt. Echter, om deel te kunnen nemen aan de Zonnebloem activiteiten is het 
niet noodzakelijk om donateur te zijn. In de afgelopen jaren is het aantal donateurs 
afgenomen. Oude mensen overlijden en jongeren denken er vaak niet aan. Daarom is 

men op zoek naar nieuwe mogelijkheden om donateurs te verven. Dit door bijvoorbeeld 
reclamespotjes op radio en tv. Maar ook is het plan opgevat voor werving ‘aan de deur’. 
Het is dus mogelijk dat er in de komende tijd mensen voor de deur staan die vragen om 
donateur voor de Zonnebloem te worden. Als dit niet op een voor u nette manier 
gebeurt, laat dan het weten aan één van de vrijwilligers. Op de kerstmarkt zullen wij 
flyers uitdelen waarin de mogelijkheid tot doneren wordt uitgelegd. Een heel verhaal 
over geld, maar wat ons drijft is de wetenschap dat we iets kunnen betekenen voor een 
ander en dat we kunnen blijven doen waar we altijd goed in waren: contacten leggen, 
gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken.  

Zonnebloem, afdeling Beckum 

Zonnebloemen kopen bij Kamphuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonnebloemen kopen bij Kamphuis, in augustus tijdens de TVO oud papierronde.  
Een mooi initiatief van de Zonnebloem afd. Beckum! 
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Nieuws van de Bieb 
Al valt er eigenlijk niet echt veel nieuws te vertellen. Hoewel…. Let even op de nieuwe 

openingstijden! 
Per 1 oktober 2016 zijn de openingstijden als volgt: 
 Maandag: 14:30 – 15:30 uur 
 Woensdag: 11:30 – 12:30 uur 
Het groepje vrijwilligers, dat zijn er nog vijf, heeft het nooit echt druk. Vandaar deze 
verandering. Wanneer de school net uitgaat, loopt het soms even storm. De koerier is 
dan net geweest en er liggen dan gereserveerde boeken klaar. Wel veel minder dan 
vorig jaar. Op een woensdagochtend kwamen de kinderen uit de klas van juf Ineke heel 
enthousiast binnen. Het leek bijna alsof ze in een snoepwinkel aan het zoeken waren. 
Heel erg leuk om te zien! En de juf van de BSO kwam op een maandag ook nog even 

met een groepje kinderen. Wij hebben trouwens het idee dat men niet weet dat de Bieb 
in principe tijdens de schooltijden geopend is. Je kunt dus gewoon naar binnen. De 
vaste bezoekers weten inmiddels goed met de uitleencomputer om te gaan. Mochten er 
toch problemen zijn, vermeld dit dan even op een briefje of geef dit na schooltijd door 
aan juf Ineke. Eventueel kunt u aanbellen bij nummer 7, dan kan ik misschien iets 
doen. Vanuit Hengelo kwam de vraag of er nog diverse titels aanwezig waren uit de 
volwassenenafdeling. Die is er dus niet meer, maar ik vraag toch maar even of er nog 
mensen zijn die een boek in huis hebben liggen. Er zijn dus enkele boeken zoek en dat 
is jammer natuurlijk. Komt er nog een exemplaar boven water, dan kan dat gewoon in 
Beckum ingeleverd worden. 

Groeten, Marijke Verholt 

 

 
Zijlijn  Veranderingen 
We zijn weer in het gewone leven beland. De vakanties zijn grotendeels voorbij en al 
met al was het volop zomer. Voor ons, de bewoners van de 'Beukenhof', was het een 
rommelige zomer want het was verre van 'glad' om het huis. Dit had alles te maken met 
de afbraak van de oude kleedkamers. Het begon met het verwijderen van de balklaag. 
Daarna werd het werk stilgelegd want er was asbest aangetroffen. Af en toe 
fungeerden wij, de naaste buren, als kinderoppas! Want wat is nu fijner dan te spelen 
in zo’n bouwval? Alleen, het was te gevaarlijk. Al met al is de klus geklaard compleet 
met maanmannetjes! Je staat versteld hoeveel vrachtwagens met puin er afgevoerd zijn 
en in de grond zat nog veel meer. Nu, enkele maanden later, is het heel netjes. Het 
ingezaaide gedeelte groeit en is al gemaaid. Enkele mannen van de' Bob'-ploeg hebben 
handmatig al het onkruid getrokken op het gedeelte wat aangepoot wordt. Zwaar werk! 
We hebben nu direct uitzicht op de pastoorsvijver en het lijkt erg mooi te worden. Deze 
beschouwing ging over de oude kleedkamers van TVO. Zwart-Wit. Ik, en met mij 
meerderen, waren verbaasd dat de hoekvlaggen op het speelveld ineens geel zijn 
geworden? Misschien hebben we iets gemist? 

Rie Menkehorst 
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In memoriam 
We werden maandag 5 september overrompeld door het bericht dat  

Henk Ottink plotseling was overleden.  

Henk had enkele jaren geleden al een onprettig bericht gehad over een 

ernstige ziekte die zich had geopenbaard, maar was vol goede moed voor een 
goede afloop. Henk is slechts 64 jaar geworden. 

 
Henk was jaren actief speler bij TVO, waarvan jaren in de 1e selectie en was 

een tijd trouw supporter bij TVO handbal. Daarvoor regelde hij ook vervoer en 

draaide zaal-ontvangdiensten. Met het bedrijf Ottink tegelwerken heeft hij met 
zijn broers ook jaren als een van de sponsors de sv. TVO voetbal en handbal 

ondersteund. Twee jaar geleden heeft hij nog meegeholpen bij de realisatie 

van de nieuwe kleedkamers bij TVO. De laatste jaren vervulden Henk en Truus 
tevens beheer- en kantinediensten bij TVO op zondagmorgen. Henk was ook 

lid van het TVO Gilde. Een sympathiek en betrokken lid is ons helaas veel te 
vroeg ontvallen. 

 

We wensen Truus, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe in deze 

moeilijke tijd. 
 

Bestuur en leden van de sportvereniging TVO Beckum  

 
 
Kinderfeesten 2016, nog het vermelden waard! 

 
Ook dit jaar hebben we weer supergezellige 
kinderfeesten achter de rug. De middag werd geopend 
met de colorrun over de zandbulten; erg succesvol. 
Daarna waren er allerlei activiteiten voor de kinderen 
om te doen, o.a. kartondorp, rolstoelbasketbal, laser 
gamen, FIFA toernooi, schminken, springkussens. 
Ondertussen kon men lekkere pannenkoekjes versieren 
en opeten. We hebben samen met alle kinderen een 
heel mooi mozaïek-schilderij gemaakt met het thema: 
750 jaar Beckum. Dit kunnen we begin volgend 
schooljaar bewonderen op een nog niet bekende plek. 
Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers is het weer 
een geslaagde middag geworden. Dit kon natuurlijk ook 

niet zonder uw giften die werden opgehaald door onze 
collectanten. Daarom iedereen; BEDANKT !!! 
Groeten van de Kinderfeestcommissie 
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Zo is’t ma net…. 

 
 
Luk akkefietjes 
Streuns in’ kop, dat wasse. Hee har net noa ‘n zwoar feest bie LammersBetjaan met 
wa’n liter voesel achter de kieuw’n. ’n Oolderwets kapmuiltje vanwege ’t hoogste puunt 
bie dee nieje looze van wal dattig meter laank. Volng’s GloepFrits kon’t den nacht ok 
wal hoonderd meter laank heb’n ewes. Hee zag’t ommoal nig zo strak mear, mar afijn… 
’s Nachs um twee uur in hoes de tv nog anne doane. ’t Mèènske was al oonder de 
wolle, doa was toch op dat monumeent ok gin zalve an te verstriek’n. za’k ma zeng... 
Hee dach, ik goa eff’n kiek’n of t’r nog ne Hollaander ne medajje zol haaln op de 
Olympische Speel’n. Met lasoong’ nog vol met vief halve liters bier keek e nor ’t 
schaarm. Mer twee uur wön dree uur en onderweil mosse dree kear hen piss’n. Zien 
oong veel’n wa vear kear dichte, mer GloepFrits heul’n staand. Tuske de oetzending 

deur gaf’t ok talloze kear’n wear reclames; strondverveelnde herhalingen met Puil Puil 
Puil, spekseefes en a’jwis. Ie’j wod’t er dood mette gooit; twee bril’n gratis veur niks en’ 
deed’n kö’j d’r ok nog wal biekrieng’ want het kost oe niks. En’ geheurapparaat wod’t er 
oe in ene löppe ok bie annesmeart. Want ie möt good heur’n en zeen nigwoar? As of 
GloepFrits ’t mid’n in nach ommoale nog scharp kon zeen met de oong op half 
twaalm’n… 
Afijn, teeng’ dree uur kondig’n Frits van Turenhout an op’t schaarm; de löppe oawer 
100 meter finale zol begin. Mer hee har ne treurige bosschop, ne merakels treurige 
bosschop, wo’k oe eff’n vertel’n. Vanwege buikloop en knötterigheid (betekent 
faalangst) mos de Hollandse deelnemer Kareltje Knetter ofzeen van deelname… Veurdat 
de aand’re deelnemmers de kotte bokse an had’n edoane en an’t startleent stond’n, har 

GloepFrits de telvisie al oette doane en schoof hellig nor berre noast zien mèènske, den 
snurk’n as’n hèènig pospead. Wat was den keal ton streuns in’kop… 

HekselmesienHarry 
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Levenslust vertelt… 
Vrijdag 14 oktober mogen we weer! Het Proggiehoes wordt dan weer omgetoverd tot 
‘Het theater van de lach’. Wij zijn er weer helemaal klaar voor. U krijgt wat u van ons 
gewend bent; een blijspel en daarmee een avondje uit waarop uw lachspieren getraind 
zullen worden. Deze uitvoering hebben we een gastspeler in onze gelederen: Remond 
Molenkamp. Remond heeft veel ervaring bij het toneel in Markvelde opgedaan. Fijn dat 
hij in dit stuk een gastrol op zich wil nemen. Dat hij prima in de Levenslust-familie past, 
zult u op het toneel zien. We wensen hem veel succes.  
In dit toneelstuk staat opa Karel centraal. Opa is volgens zijn zuinige schoondochter een 
geldverkwistende en luie kerel. Hij beleeft plezier aan zijn mobiele telefoon, laptop en 
motor en laat het werk op de boerderij aan zijn zoon en schoondochter over. Dit in 

combinatie met zijn fantastische ideeën staat garant voor ‘vuurwerk’ op de boerderij. De 
reden waarom opa zijn tijd besteedt aan alles behalve werken, wordt in de loop van het 
toneelstuk wel duidelijk. Wanneer opa een inbreker op heterdaad betrapt, levert dit de 
nodige verwarringen op. 
Het blijspel heet ‘Opa in de kreukels’ en wordt op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 oktober opgevoerd. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart. U kunt uw kaarten telefonisch bestellen bij Anny en Gerrit Ottink, 
telefoonnummer 074-3676442. Zoals bekend kunt u op www.levenslust.com zien voor welke 
uitvoeringen nog kaarten beschikbaar zijn. 
Een avondje toneel mag uiteraard niet in het 750-jarig bestaan van Beckum ontbreken, dus kom 
allen naar ’t Proggiehoes voor een gezellig avondje Levenslust. U bent van harte welkom!                                                                               
Arjan Lammers 
 

 
De eerste werk- 
zaamheden bij  
het TVO tennis- 
veld voor het  
leggen van een  
nieuw kunstgras- 
veld. 
Het wordt mooi!  

 
 

http://www.levenslust.com/
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wist u datjes… 
 

 de meeste TVO elftallen hebben knap gepresteerd in de eerst bekerrondes… 
bij de jeugd won oa. TVOo17 (vh b1) van ATC en remiseerde tegen Achilles. 
Door ook prima winst bij BSC/Unisson, 0-3 door oa. 2 goals van Stijn M. werd 
de volgende ronde bereikt. .. 
 

 TVO2 startte de competitie bij GFC2. dat werd na een0-3 achterstand een 
inhaalrace en zowaar werd een nette remise uit het Goorse vuur gesleept!.. 
TVO1 daarentegen beet in het stof tegen Avanti W. De gasten waren 
effectiever waar de TVO voorwaartsen menige kans misten… 
 

 De TVO Veteranen 45+ walsten over La Premiere heen met korfbalcijfers; 8-14 
en het 4e bleef de Tubanters de baas met 2-5. TVO3 liet de punten in Enter 
liggen, 2-0, maar TVO2 boekte nuttige winst op LSV2, bij 3-0 stopte de teller. 
TVO daarentegen deed zichzelf tekort bij GFC; na 1-0 achterstand een 
verdiende 1-2 voorsprong, maar liet de winst jammerlijk glippen 3-2… 
 

 TVOo19 wees Oldenzaal voor de beker met 3-0 terug, maar moest nipt de 
winst aan WVV laten met 1-0. Om door-de-weeks tegen Hengelo na een 
aftastend begin de aanvallende klasse te tonen, oa knappe goals van Colin, 
Jelle en Daan, en bij 1-5 te rusten. Eindstand 1-7. Drie dagen later kwam 
Eibergen op bezoek, onze A junioren konden op een 2-1 voorsprong komen, 
maar zagen de winst uit de vingers glippen tegen de gasten die het laatste 
part sterk waren in de afronding, 2-4. TVOo15 haalde de volle buit binnen bij 
Grol, 2-4 zege en o17 remiseerde met 3-3 tegen SDC. 
 

 TVO2 kon ook tegen Hengelo2 de volle buit incasseren. Na een stroef begin 
leek met 0-0 gerust te worden, maar Stef punterde de1-0 binnen. Toen Ron 
een voorzet na de thee binnentikte, was de buit binnen. Een sobere doch 
nuttige partij met 3-1 eindstand en Leon die de 3e treffer liet noteren. Het 4e 
walste het arme LSV5 met de grond gelijk…1-13 eindstand en het 3e 
remiseerde met 1-1- tegen Hoeve V. 4. TVO1 op bezoek bij (voorlopige) mede-

hekkensluiter Rietmolen; goed begin 0-1 Luuk, slechte middenfase, 2-1 voor 
de gastheren en 2-4 eindstand dankzij sterke sprint in laatste 7 minuten met 
goals van Roy-Joost –Jorn, gaf een lekker gevoel! 

 

Nieuwe -veelal- bekende gezichten… 
Die zijn er op trainersgebied bij TVO voetbal. Bij TVO1 ongewijzigde situatie 
met Danny Ottink als hoofdtrainer/coach en coach Tonny Sigger, bij het 2e is 

Gerard Lelifeld- als opvolger van Henk Drenth- ‘terug op het TVO nest’ tot 

genoegen van alle partijen. Zijn stem schalt als vanouds over de velden! Ook 
keepertrainer Albert Boesjes is terug bij TVO, hij volgt Marc Ottenschot op. En 

bij de A-jeugd is Jordy Drenth opgevolgd door Alex Molenveld. Allen veel 
succes en voetbalplezier!! 
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‘DE TWEE HERMANNEN’ TERUG IN ONZE 
BLASIUSKERK 
Het leek eerst tegen te vallen met de opkomst voor de openingsviering van het 
Blasiusfestival. Maar zo tegen 11 uur was de kerk redelijk bezet en genoten de 

aanwezigen van een mooie viering. Terug in de tijd was in het kader van 750 

jaar Beckum het voornaamste thema. Met de speciaal uitgenodigde pastor 
Herman Bruggeman en Herman Rupert eerder organist (jaren 66 -76 

ongeveer) in Beckum. Het dames-herenkoor van Beckum en Spirit zorgden - 
afwisselend en samen - voor prachtige koorzang.  Herman Bruggeman haalde 

herinneringen op van zijn (jeugd)pastorschap in Beckum met al die 

veranderingen in de liturgie en modernisering vd vieringen. Herman Rupert 
schetste op ludieke wijze, hoe hij in Beckum begon als organist bij het 

jongerenkoor. Vaak in tijdnood vanwege andere diensten elders en met 
aanvankelijk een gebrekkig functionerend orgel. 

Hij keek met genoegen terug op die roerige, nostalgische tijd, waarin blijvende 

vriendschappen zijn ontstaan. Herman is vanwege zijn ziekte al een tijd uit de 
running maar speelde nog eenmaal op het orgel bij het slotlied van Spirit met 

een ludiek intermezzo. Een daverend applaus klonk na deze indrukwekkend 
viering als opmaat van het Blasiusfestival.                               

                                                                                             Jan Ottink 
 

 

 
Blasiusfestival op 11 september 2016. De openingsviering: v.l.n.r.: Pastor Herman 

Bruggeman, Martin Veldhuis en Herman Rupert 
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De tweede editie van het Blasiusfestival in en rondom de Blasiuskerk in 
Beckum op zondag 11 september kreeg evenals de eerste editie twee jaar 

geleden veel positieve reacties van het publiek. De afzegging van de 

shantykoor Clippers Crew uit Haaksbergen enkele dagen voor het festival door 
overlijden van 1 van de koorleden was een flinke domper voor de organisatie 

en zorgde voor een aanpassing van het programma binnen. Het Blasiusfestival 
begon om 11 uur met een viering waar onder meer oud pastor Bruggeman en 

oud organist Herman Rupert invulling aan geven. 

Na deze openingsviering was er buiten vertier op de creatieve markt waar men 
de hele middag rond kon lopen en was er een hapje en drankje te verkrijgen. 

Binnen verzorgden vanaf 13 tot 17 uur het Boekelose vrouwenkoor Inspiration, 
het koor MiXX uit Hengevelde en thuiskoor Spirit voor de muzikaal vertier. 

Naast de kraampjes was er voor kinderen de mogelijkheid om op een pony te 
rijden en een springkussen. Accordeongroep De Optimisten zorgen buiten voor 

muzikaal vermaak en verzorgde onder meer het demoteam van dansschool 

Inmotion een showdance. 
Het Blasiusfestival was dit jaar weer mede mogelijk dankzij de onbaatzuchtige 

medewerking van veel vrijwilligers. Ook had het festival niet kunnen 
plaatsvinden dankzij ondersteuning van een aantal sponsoren. 

 

                                                                                          Rick Morsink 
 

  
sfeerimpressie buiten bij Blasiusfestival 
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STIJVOL CORN COUNTY FESTIVAL  
Het was interessant en ouderwets, maar bovenal gezellig. En 
absoluut voor herhaling vatbaar, meende menig bezoeker. Van 16 tot 

en met 18 september stond Beckum in het teken van het Corn County 

Festival. 
Dat festival, waarmee het 750-jarig bestaan van Beckum extra luister werd 

bijgezet, werd vrijdags geopend met een symposium over de snijmaïs. ‘Omdat 
Beckum de Europese bakermat van de productie van snijmaïs is’, stond er in de 

uitnodiging te lezen, die is verstuurd naar agrariërs uit de omgeving en mensen 
met affiniteit voor de snijmaïsteelt. Bezoekers van het symposium werden 

welkom geheten door burgemeester Sander Schelberg met de woorden ‘Mooi 

da’j d’r bint’, gevolgd door een felicitatie met het 750-jarig bestaan. “Daar kan 
de stad Hengelo niet aan tippen.” De ontwikkeling van de snijmaïs, die het 

dorp op haar conto mag zetten, is volgens Schelberg een bijzondere claim to 
fame. Eén waar het dorp trots op mag zijn, vertelde de man die zelf opgroeide 

op ’t Stift in Weerselo. “Ik had twee keuzes: word ik boer of burgemeester? 

Toen ik zag dat boeren om zes uur al op moeten staan, was het voor mij 
helder. Ik word burgemeester.” Toch heeft Schelberg de vele aspecten van het 

boerenbestaan van dichtbij meegekregen. Zo zou hij zelfs nog weten hoe hij 
een Ferguson moest besturen. Een uitspraak die de burgemeester later dat 

weekend waar moest maken. 
 

Na Schelberg was het woord aan oud-minister van Landbouw Gerrit Braks. In 

de jaren vijftig was hij een van de voorlopers op snijmaïsgebied in Noord-
Brabant. “Maar hier hadden ze de Maïskern. Het ontwikkelen van de maïs was 

niet eenvoudig. Er waren geen machines, een hakselaar kende men nog niet. 
In Beckum had men één voordeel: het noaberschap.” Braks feliciteerde 

Beckum dan ook van harte met de behaalde successen. “Ik dacht in die tijd dat 
Beckum zo’n veertig- tot vijftigduizend inwoners had. Dat geeft wel aan dat 

hier iets gebeurd moet zijn dat grote indruk heeft gemaakt.” 

De derde spreker van het symposium was journalist Jan Braakman, die de 
geschiedenis van ons dorp aanhaalde. Zo vertelde hij over de Freules van 

Beckum en de in Beckum geboren Huttenkloas. Uiteraard werd ook de rol van 
de Maïskern met Johan K. Meijer aangehaald. “Het eerste zaadje van een 

florissante ontwikkeling is hier gelegd.” Braakman werd opgevolgd door 

Europarlementariër Annie Schreijer, die sprak over de landbouwcrisis en de 
toekomst van de melkveehouderij. Voordat ze aan haar toespraak begon, las 

ze een brief voor van Eurocommissaris Phil Hogan. In zijn brief bracht Hogan 
niet alleen zijn felicitaties aan Beckum over, maar prijsde hij Beckum ook om 

de snijmaïsinnovatie die van ongekend belang was voor de melkveehouderij in 

ons land en Europa. “Zonder uw bijdrage zou er nu minder voedselzekerheid 
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zijn in Europa. Namens de Europese boeren dank ik Beckum voor deze 

bijdrage.” 
 

 
Maïs symposium bij Het Wapen van Beckum. Burgemeester Sander Schelberg, Euro 

parlementariër Anny Schreijer en oud minister van Landbouw Gerrit Braks. 

 

Na de lunch kwam er nog een aantal sprekers aan het woord, die 

vakinhoudelijk vertelden over de snijmaïs. Een van die sprekers was Oscar 
Koppelman, Area Sales Manager bij Pioneer, die vertelde over 

maïsrassenkeuze, dent- en flintmaïs en bepaling van het optimale oogsttijdstip. 
Na de toespraken was het dan ook tijd om naar het demonstratieveld aan de 

Haaksbergerstraat te gaan, om daar de maïs te controleren. De reactie van de 
specialisten was eensluidend: “De maïs is rijp voor de oogst, er kan gehakseld 

worden!” Dat gebeurde dan ook een dag later tijdens de Hakseldag, die was 

opgezet door Jeroen Wijlens.  
Dankzij zijn fascinatie voor oude landbouwvoertuigen en zijn netwerk is het 

gelukt die zaterdagmiddag en tiental combinaties naar Beckum te halen om de 
metershoge maïs op ouderwetse manier binnen te halen. Van een Deutz met 

een vork aan de voorkant om twee rijen maïs plat te rijden en een Same 

Minitauro 60 met een Taarup hakselaar en Schuitemaker wagen, tot een Deutz 
5005 met een Kemper éénrijïge hakselaar en natuurlijk een Ferguson. Dat 

laatste voertuig herinnerde de organisatie aan de woorden die burgemeester 
Schelberg een dag eerder uitsprak. Opnieuw aanwezig in Beckum werd hij dan 

ook uitgedaagd om die uitspraak te bewijzen en dat deed hij met verve: op de 
oude Ferguson reed de burgemeester een rondje over het maïsveld. En 

daarmee was niet alleen de burgemeester geslaagd, maar ook de Hakseldag. 

Het evenement trok zo’n vijfhonderd liefhebbers. 
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Zaterdag 17 september: Maïs hakselen op de ‘ouderwetse’ manier. (Foto: Facebook, 

Beckum NL) 

 
 Liefhebbers van oude landbouwvoertuigen en liefhebbers van een gezellig 

feestje. Dat een enkeling voor het verkeerde schoeisel had gekozen en op 

slippertjes wankelend het land vol maïsstoppels trotseerde, viel na enkele 
uurtjes op het land dan ook niet meer op. Naarmate het goud op het land aan 

omvang afnam, vloeide het goud uit de tap steeds rijkelijker. Boeren, burgers 
en buitenlui stonden zij aan zij van het spektakel te genieten en allemaal 

waren ze het er over eens: de Hakseldag is absoluut voor herhaling vatbaar. 
 

Prachtig afsluitend feest 
Dat geldt ook voor het afsluitende feest van het Corn County Festival, zondag 
18 september bij Het Wapen van Beckum. Daar werden rond half vijf ’s 

middags ballonnen opgelaten, maar niet voordat er enkele woorden werden 

gesproken en er een kunstwerk werd onthuld. Namens de Dorpsraad schonk 
Egbert Pasman een maïssculptuur aan het 750-jarige dorp. De onthulling werd 

verricht door wethouder Claudio Bruggink en mevrouw Netty Henstra-Meijer, 
dochter van Johan K. Meijer, die zo’n grote rol heeft vervuld bij de ontwikkeling 

van de snijmaïs in Beckum. Daarna was het tijd om het glas te heffen en daar 
werd gretig gehoor aan gegeven. Opnieuw zo’n vijfhonderd mensen kwamen 

op de feestdag af. Jong en oud, Beckumers, oud-Beckumers en mensen met 

een band met het dorp genoten van de sfeer en de muziek, die even werd 
stilgelegd door de noabers van Werkgroep Oele. Ook zij waren op de feestdag 

afgekomen, maar niet met lege handen. De werkgroep had een kunstwerk 
laten maken, die de speciale band tussen beide plaatsen benadrukt in kleurrijk 

glas-in-lood. Applaus volgde, net als opnieuw het heffen der glazen. Dat laatste 
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gebeurde die dag nog veelvuldig. Tot in de late uurtjes was het gezellig in Het 

Wapen van Beckum. Een geslaagd weekend, vatte Herman Bunte, voorzitter 
van de Stichting Beckum 750 jaar, het Corn County Festival samen. “Waarom 

we 750 jaar Beckum vieren? Dat lijkt mij een heel logisch gegeven. 750 jaar is 

natuurlijk een fantastische mijlpaal. Zo’n feestje gaan we natuurlijk herhalen. 
Waarschijnlijk niet bij 751 jaar, misschien bij 800 jaar”, liet Herman weten. Om 

daar lachend en realistisch aan toe te voegen: “Jammer genoeg zal ik dat dan 
niet meer meemaken.” 
                                                                Esther Rouwenhorst freelance journalist 

 
De aftrap van de afsluitende feestmiddag bij Het Wapen van Beckum.  

De ballonnen worden opgelaten! 

 

   
 
Kunstwerk vd noabers uit Oele.          En de fraaie maiskolfsculptuur, waar 
     Zal dit een plaats krijgen in Beckum? 
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Kerstmarkt 2016 

 

In het kader van het 750 jaar bestaan zit de kerstmarkt dit jaar in een ander 
jasje. Niet zoals gebruikelijk op de laatste woensdag voor de kerstvakantie 

maar op zaterdagmiddag 17 december samen met de basisschool, historisch 

archief en eindfeest van het 750-jarig bestaan van Beckum.  
 

Onze kramen zijn dit jaar niet met verkoopwaar maar voor de verenigingen en 
stichtingen uit Beckum.  Zij promoten hun club en laten zien waar hun 

vereniging en/of stichting voor staat.  
En daarbij zorgen ze voor vermaak voor jong en oud in de vorm van een spel, 

loterij etc. etc.  Zoals U van ons gewend bent hebben wij wel verkoop van 

kerststukjes,  gemaakt met en door Beckumers die ook groen, potjes, vazen, 
kerstballen etc.  helpen verzamelen.  De opbrengst hiervan is dit jaar voor de 

onkosten die de organisatie van de kerstmarkt op 17 december met zich 
meebrengt.  

Wij hebben dit jaar geen goed doel.  

Wij hebben geen hulp nodig achter de kramen maar wij kunnen wel een 
helpende hand gebruiken tijdens de andere activiteiten. En natuurlijk kunnen 

wij in december weer hulp gebruiken van creatieve mensen met groene 
vingers om de kerstbakjes te maken.  

Meer hierover in de BBB van oktober.  
Vereniging of stichting en wel belangstelling maar nog niet door ons benaderd, 

bel of stuur een app naar Sonja Mulder  06 - 83796285 

 

Kerst is in aantocht… 
Omdat Beckum dit jaar 750 jaar bestaat, is er door alle werkgroepen besloten 

om af te wijken van de woensdagavond matinee. De kerstviering wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 17 december. Er wordt dan een groot kerstthema 

georganiseerd dat aansluit bij de verschillende activiteiten. De kerstgroep van 
Basisschool De Bleek is daarom op zoek naar enthousiaste mensen die ons 

willen helpen met deze grootse kerstviering.  
 

Voor nu zijn wij op zoek naar mensen die ons ondersteunen met timmeren, 

naaien en verzamelen van kleding en andere attributen. Het onderwerp is: ‘Het 
kerstverhaal van Jozef en Maria’. Wij vragen dringend om uw hulp. Iedereen 

die een hamer, zaag of naaimachine kan hanteren, kan zich opgeven. 
Misschien kunt u zelf niet, maar kent u een opa, oma, oom, tante of vriend(in) 

die erg handig is. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan bij juf Ineke 

(i.lansink@kbhz.nl) of juf Yvette (y.tenhag@kbhz.nl). Bellen mag ook: 074-
3676270. 

mailto:i.lansink@kbhz.nl
mailto:y.tenhag@kbhz.nl
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Nieuws van TVO Handbal 
Als voorbereiding zijn we gestart met een 
trainingsweekend. Zaterdag focus op conditie, kracht 
en techniek met aansluitend een handbalwedstrijd. 
Zondag activiteiten dag, waaronder High Ropes 
Course (klimmen in de bomen) en het parcours op 
de trimbaan. Totale afstand Trimbaan: 1235 meter, 
17 toestellen (o.a: optrekken, buikspierbank, 
armloop, opdrukken, ladderoversteek). Beide 
activiteiten waren op het Hulsbeek. 

 

 
 
 
HET GEZONDHEIDSCENTRUM VERHUIST! 
 

Wie de laatste tijd bij de pastorie heeft rondgekeken, zal hebben gezien dat 
veel vrijwilligers druk in de weer waren met allerlei werkzaamheden die te 

maken hadden met het geschikt maken van de pastorie als 
gezondheidscentrum. 

Zo is de toegang bij de voordeur rolstoel- en rollatorvriendelijk gemaakt, is de 

vloer in de hal verhoogd om dorpels “weg te werken”, het toilet geschikt 
gemaakt voor minder validen, is er een geluidisolerende wand aangebracht en 

zijn er  keukenblokjes geplaatst in de behandelkamers.  
E.e.a. werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ABTB en de 

schouwgroep en door de medewerking van pastoraal werker Henk Ogink die 
zijn werkkamer beschikbaar heeft gesteld en onderdak heeft gevonden in Goor. 

Als binnenkort het overbodige meubilair is verwijderd kan worden begonnen 

met schilderen en het aanbrengen van verlichting.  
Met ingang van 1 november a.s. staan huisarts, fysiotherapeut, podotherapie 

Oost-Nederland en  prikpost Medlon voor u klaar in hun nieuwe onderkomen 
en op dezelfde tijden als voorheen., 

Het wekelijks inloopspreekuur van de coördinator wijkzorg in de persoon van 

Mariël Lammersen vervalt. Zij blijft echter telefonisch bereikbaar voor al uw 
zorgvragen en komt u graag thuis bezoeken indien u dit wenst. 

Op enig moment zult u worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in ons 
nieuwe gezondheidscentrum. 

Namens alle zorgverleners, leden van de werkgroep 
en de locatieraad Beckum, Egbert Pasman 
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Uniek jubileumconcert 750 jaar Beckum 
Maurice Luttikhuis en Ernst Daniël Smid in de Blasiuskerk. 
Wereldberoemd dirigent en geboren Beckumer Maurice Luttikhuis verzorgt zaterdag 15 

oktober een bijzonder jubileumconcert in de Blasiuskerk in Beckum. Maurice geeft die 
middag leiding aan The New Symphonics met medewerking van de bekende bariton 
Ernst Daniël Smid, het koor Spirit en een uniek Beckums gelegenheidskoor, 
samengesteld uit oud-koorleden waarmee zijn vader Rinus Luttikhuis in de jaren zestig 
successen boekte in Hilversum.  
 
De gouden keeltjes van vader Rinus 
De muzikale genen kreeg Maurice van zijn vader, Rinus Luttikhuis. De geboren 
Lossenaar kreeg een baan aan de basisschool in Beckum en nam zijn intrek in een 
woning aan het Kerkpad. Eenmaal gevestigd, werd Rinus organist in de Blasiuskerk en 
nam hij de functie van schoolhoofd over van meester Alink. Zijn voorganger klaagde 
steen en been over het gebrek aan muzikaal talent in Beckum, maar Rinus bewees al 
snel het tegendeel. De muziekliefhebber richtte in 1966 een koortje met 
basisschoolleerlingen op en wist de tot dan toe verborgen zangtalenten naar boven te 
halen. Niet onverdienstelijk: met de gouden keeltjes uit Beckum reisde hij twee jaar 
achter elkaar af naar een korenwedstrijd van de KRO in Hilversum waar hij tot twee 
keer toe de tweede prijs in de wacht sleepte. Na Beckum werd hij hoofd van de 
Kardinaal Alfrinkschool in Enschede, waar onder zijn leiding het bekende kinderkoor ‘De 
Wesseltjes’ werd opgericht. 
 
Muzikaal talent Maurice 
In 1963 is Maurice geboren aan het Kerkpad in Beckum. Onder de bezielende leiding 
van zijn vader studeerde hij vanaf zijn achtste jaar piano en viool. Hij volgde 
directielessen aan het Twents Conservatorium en vertrok daarna naar het Rotterdams 
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Conservatorium. Van 1987 tot 1988 was hij vaste pianist van de Nederlandse 
closeharmonygroep The Deep River Quartet, waarmee hij honderden optredens 
verzorgde in binnen- en buitenland. Daarna was hij als muzikaal leider/dirigent 
betrokken aan een lange lijst van wereldberoemde producties. Zo was hij werkzaam bij 
de André van Duin Revue en grote musicals als Les Misérables, Cats, Phantom of the 
Opera, Miss Saigon en Lion King. Bovendien was hij muzikaal verantwoordelijk voor het 
muzikaal spektakel Holiday on Ice. Tussen de bedrijven door richtte Maurice ook nog 
eens zijn eigen symfonieorkest op, The New Symphonics, dat bestaat uit 15 tot 80 
musici. Daarbij was hij ook nog eens als producer en muzikaal leider verbonden aan de 
Drie Baritons, waarin niemand minder dan Henk Poort, Marco Bakker en Ernst Daniël 
Smid hun diepe stemgeluid lieten horen. 
Jubileumconcert 
Vanwege het 750-jarig bestaan van Beckum hebben Johnny ter Avest en Martin 
Veldhuis Maurice Luttikhuis bereid gevonden een speciaal jubileumconcert te geven in 
de Blasiuskerk in Beckum. Maurice wordt daarbij vergezeld door Ernst Daniël Smid en 
The New Symphonics. Samen brengen zij van klassieke muziek tot licht repertoire, 
waaronder uiteraard stukken uit grote musicals. Ook het Beckumse koor Spirit brengt 
een aantal liederen ten gehore onder leiding van Maurice. En als klap op de vuurpijl 
brengt de dirigent een wel heel bijzondere ode aan zijn vader. Speciaal voor dit 
jubileumconcert is een gelegenheidskoor samengesteld dat bestaat uit leden van de 
toenmalige basisschoolleerlingen uit Beckum, die onder leiding van Rinus Luttikhuis in 
de prijzen vielen op de Nederlandse buis. 
Kaartverkoop 
Het jubileumconcert 750 jaar Beckum wordt gehouden op zaterdag 15 oktober om 
16.30 uur in de Blasiuskerk in Beckum en u kunt daarbij aanwezig zijn! Kaarten voor dit 
bijzondere en eenmalige concert kosten € 15 en zijn te verkrijgen bij Het Kniphoes, 
Bakkerswinkel Yvonne, Café Halfweg en Studio Ellesse Beauty & Hair. Bestellen kan 
telefonisch bij Martin Veldhuis op 06-25390965 of 053-4288291 (op werkdagen na 
18.00 uur, in het weekend tussen 10.00 en 15.00 uur). Mailen kan uiteraard ook:  
m-a-veldhuis@hetnet.nl.  
Nu al benieuwd naar de talenten van Maurice Luttikhuis en Ernst Daniël Smid? Op 
www.beckum.nl en de Facebookpagina 750 jaar Beckum zijn fragmenten te zien van de 
muzikale grootheden in actie.                                              Esther Rouwenhorst 

 
Maurice Luttikhuis 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
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Touwtrekkers Oele naar WK in Zweden 
TTV Oele vertrok woensdag 7 september richting het Zweedse Malmö voor het WK 

Touwtrekken. Negen personen van TTV Oele waren geselecteerd voor drie nationale 
teams. Dewi Ottenschot (17) uit Bentelo was reserve bij het nationale damesteam. Ze 
kwam niet in actie, maar mocht als debutante de Nederlandse vlag dragen bij de 
openingsceremonie. Bij de clubteams kwam ze uit voor Eibergen. Wout Grootte 
Bromhaar (18), Pim Brummelhuis (16), Robert Morskieft (16) en Leon Nijhof (15) waren 
geselecteerd voor het Nederlandse team onder 19. Er werd een zeer verdienstelijke 8e 
plaats gehaald. Tot slot de heren. Mathijs Harink, Jeroen ter Bekke, Ronald Hengelman, 
Martin Hengelman en teamcoach Wim Morskieft konden zich met de nodige tegenslag 
en een 12 minuten lange trekbeurt tegen Duitsland, opmaken voor de strijd om de 5e 
plek, die succesvol gewonnen werd. Volgend jaar is het EK in Engeland. Met de nodige 

ervaring die vooral de jeugd in Zweden heeft opgedaan, zou dit een mooi opstapje 
kunnen zijn om zich volgend jaar verder te ontwikkelen. Wij kijken zeer tevreden terug 
op dit WK en gaan ons voorbereiden voor het volgende seizoen.  

Namens TTV Oele, Wim Morskieft 
 

 
Het Nederlandse herenteam in actie tegen Duitsland 

 

 

Historisch Boek Beckum 
Dit zal op  17 december gepresenteerd worden. In de oktober BBB zal alle 

informatie hieromtrent opgenomen worden. 
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Datumbank 
 2 okt.  Orgelconcert Blasiuskerk 

 5 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
5 okt.  OVBO activiteit  
11 okt.  Ouderensoos 
12 okt.  Regionale ontspanningsmiddag regio Zonnehof van 14-17 uur 
14 t/m 16 okt. Toneel Levenslust; najaarsuitvoering; blijspel “opa is de kreukels” 
15 okt.  Jubileumconcert met Maurice Luttikhuis in de Blasiuskerk Beckum. 
  Aanvang 16.00 uur. 
15 okt.  Oud Papier 
19 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 okt.  Vrouw Actief; Informatieavond omtrent Osteopathie / acupunctuur. 

21 t/m 23 okt      Toneel Levenslust; najaarsuitvoering; blijspel “opa in de kreukels” 
24 okt.  Jaarvergadering Volleybal. Aanvang 20.00 uur 
24 okt.  Jaarvergadering Voetbal. Aanvang 19.30 uur 
24 okt.  Jaarvergadering Omni. Aanvang 21.00 uur 
27 t/m 30 okt. Verlichte boerderijenroute 
30 okt.  Hubertusviering 
 2 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
13 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde BAZAAR 
16 nov.   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 nov.  Vrouw Actief; Gezamenlijke avond Beckum-Bentelo-Isidorishoeve 
19 nov.  Ceciliafeest 

19 nov.  Oud Papier 
25 nov.  Zonnebloem; Gezellige middag 
29 nov   OVBO activiteit 
30 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 t/m 18 dec.  Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow 
17 dec.   Presentatie historisch boek Beckum 
17 dec.  Kerstmarkt. 
14 jan. 2017 Midwinterfeest Beckum 

 

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

Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2017 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2017 
Zomervakantie  24 juli t/m 1 september 2017 

**************************************************************  
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 
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H. Blasius Beckum weekendvieringen 
 

OKTOBER 2016 
Zondag 2 oktober    GEEN VIERING 
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Nowara 
Zondag 16 oktober   GEEN VIERING 
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur WoCo, T. ter Avest 
     Dames- en Herenkoor 
Zondag 30 oktober 10.30 uur HUBERTUSVIERING, Ds. A. Kramer 
     Dames- en Herenkoor 
NOVEMBER 2016 
Dinsdag 1 november 19.00 uur Eucharistieviering IN DELDEN 

     ALLERHEILIGEN 
Woensdag 2 november 19.00 uur Gebedsviering, werkgr. Avondwake 
     Spirit 
     ALLERZIELEN 
Zaterdag 5 november   GEEN VIERING 
Zondag 13 november 09.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher 
     Dames- en Herenkoor 
Zaterdag 19 november 18.30 uur Gel. Eucharistieviering, pastor Nowara 
Zondag 27 november 09.30 uur WoCo, T. ter Avest 
     Spirit 
     EERSTE ZONDAG ADVENT 
DECEMBER 2016 
Zaterdag 3 december   GEEN VIERING 
Zondag 11 december 09.30 uur WoCo, pastor Ogink 
     Dames- en Herenkoor 
     DERDE ZONDAG ADVENT 
Zaterdag 17 december   GEEN VIERING 
Zaterdag 24 december 18.00 uur WoCo, pastor Van de Bemt 
     Spirit 
     KERSTAVOND/GEZINSVIERING 
Zondag 25 december 09.30 uur Eucharistieviering, pastor Nowara 
     Dames- en Herenkoor 
     EERSTE KERSTDAG 
Maandag 26 december 09.30 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 
Zaterdag 31 december 19.00 uur WoCo, pastor Timmerman 
     Dames- en Herenkoor 
     OUDJAARSDAG 
JANUARI 2017 
Zondag 1 januari 09.30 uur  Eucharistieviering IN DELDEN 
     NIEUWJAARSDAG 
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Binnenkort kunt u uw afvalzak aanbieden aan 
een ondergrondse afvalcontainer 
 In oktober krijgt iedereen per post bericht van Twente Milieu wat er staat te gebeuren. 
Met de Dorpsraad, de Werkgroep Oele, de werkgroep Zwerfafval en met bewoners 
tijdens inloopavonden, is gesproken over de start met het ‘Omgekeerd inzamelen’ in 
Beckum en Oele. Binnenkort is het dus zover. De meeste afvalcontainers zijn al 
geplaatst. Medio oktober kunt u gebruik maken van de ondergrondse containers voor 
fijn restafval. En begin januari 2017 worden de grijze afvalbakken door Twente Milieu 
opgehaald. Er is sprake van een gewenningsperiode van drie maanden. Twente Milieu 
blijft namelijk nog even elke twee weken langsrijden om de grijze bakken te legen, die 
aan de straat gezet worden. Beckum en Oele lopen daarmee voorop in de gemeente 
Hengelo met ‘Omgekeerd inzamelen’.  

Franc Talsma, beleidsmedewerker Afval, Gemeente Hengelo 
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Nieuws van het Buffelpad 3 
Eind augustus hebben we afscheid genomen van de ooievaars. Bijna 5 

maanden hebben we van hen kunnen genieten. Het paartje arriveerde op  9 
april en ging direct druk aan de slag met het bouwen van een nest. Spannend, 

vonden we het. Zouden ze echt blijven? Soms waren ze uren op stap, maar 

geleidelijk bleven ze langer en waagden ze zich steeds dichter bij ons huis. Na 
een dag of 18 wisten we het zeker: er werd gebroed. Het aftellen kon 

beginnen. Uiteindelijk zijn er twee jongen uitgekomen, waarvan er één 
volwassen is geworden. Heel bijzonder!  

De buffels bleven onder hun komst onverstoorbaar en hebben met het lekkere 
weer veel in het water gelegen. En natuurlijk was er nog meer ‘jong’, zoals de 

familie nijlgans die uitbreiding kreeg met 8 nieuwe nijlgansjes. Het Buffelpad 

en omgeving blijft heel bijzonder en we zien dat veel mensen van Beckum 
maar ook van daarbuiten, er van genieten en graag een ‘rondje Buffelpad’ 

doen. 
Met mooi weer legden we deze zomer voor het eerst een ‘gastenboek’ neer bij 

de picknicktafel aan de Wolfkaterweg.  In het schriftje schreven we zelf het 

nieuws over de buffels en de ooievaars en we nodigden de bezoekers van het 
Buffelpad uit om iets op te schrijven. En dat werd gedaan. Heel erg  leuk om 

de verschillende bijdragen te lezen en vooral om te zien hoe veel mensen van 
de mooie natuur in en om  Beckum genieten. Dank voor alle reacties! 

Nu het weer verandert, de vogels wegtrekken en de buffels minder in het 
water zijn, genieten we van de herfstkleuren en de eikeltjes die ons af en toe 

om de oren vliegen. Ieder seizoen heeft haar eigen schoonheid. Maar toch 

denken we met enige weemoed aan het geluid van de klepperende ooievaars 
en  we zeggen dan ook:  Klepperdeark, geerne weerkomn! 
                                                             Hans Verkley en Margreet Meijer 
 

 

MAÏSKOLF ALS BLIJVEND SYMBOOL 
 

Beckum staat bol van de activiteiten rond het 750-jarig bestaan van ons 
kerkdorp. 

Archeologisch onderzoek, sportactiviteiten, uitgave van een boek over 750 jaar 

Beckum en nog vele andere evenementen hebben plaats gevonden of vinden 
nog plaats. 

Bijna twee weken geleden was daar het Corn County Festival waarbij 
maïshakselaars uit vervlogen tijden van stal waren gehaald en aan het werk 

gezet om nog eens de belangrijke rol die Beckum heeft gespeeld bij de 

ontwikkeling van de snijmaïsteelt in West-Europa te benadrukken. Een blijvend 
symbool in de vorm van een maïskolf werd zondag 18 september onthuld en 

vervolgens aangeboden aan de Beckumse bevolking. 
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Deze sculptuur werd getekend door Leo Tenhagen die vervolgens Martin 

Mulder aan het werk zette om de elementen in “hapklare” brokken aan te 
leveren bij Louis Borgelink die op zijn beurt het laswerk voor zijn rekening 

nam. 

Tom Verberne Bouwbedrijf maakte de sokkel en zorgde voor transport en 
plaatsing van de sculptuur. 

Het totale project werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Tonnie 
Eijsink Fourages, Harrie Jannink Mesthandel, Kamphuis Mengvoeders en het 

Wapen van Beckum. Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte 

locatie voor deze sculptuur, nadat 
het parochiebestuur van “de Heilige Geest” na eerdere toestemming van de 

locatieraad een plek in de parochietuin heeft afgewezen.  
                                                                                       Egbert Pasman 
 

 
Extra toetje uit Oele!!! 

 
Volksfeesten Oele; meegedaan aan playback show in Oele. Samen met danseressen 

Kristy Verboom, Judith Boomkamp, Truus Hondebrink, Mieke Kroon, Janneke Leferink-
Kothuis (Dorethy), Marike Stegeman-Kleinjan (Leeuw), Marjolein Bieleveldt 

(vogelverschrikker ) en Katja Spijkerman (Tinman). En niet te vergeten Karin Eijsink 
(schminken). Wat hebben we voor die tijd al een lol gehad het blijft leuk om dit samen 

met de noabers te doen’. (foto facebook). 

 

 

 

https://www.facebook.com/kristy.verboom
https://www.facebook.com/judith.boomkamp.3
https://www.facebook.com/truus.hondebrink
https://www.facebook.com/janneke.leferinkkothuis
https://www.facebook.com/janneke.leferinkkothuis
https://www.facebook.com/marike.stegemankleinjan
https://www.facebook.com/mbieleveldt
https://www.facebook.com/katjaspijkerman
https://www.facebook.com/karin.eijsink
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Collecte opbrengst 
In de week van 5 t/m 11 september is er in Oele en Beckum gecollecteerd voor 

KWF kankerbestrijding. Samen hebben we 726,50 euro opgehaald. 
Allen bedankt hiervoor!                            Marianne Wielens 
 

 
Deze maand….     in één volzin 
De krant stond de afgelopen tijd voortdurend bol van berichten en nieuwtjes 
van en over Beckum hetgeen deels tot tevredenheid stemt want veel 
activiteiten geven een positief beeld van onze nijvere gemeenschap, maar 
daarnaast werden meningsverschillen, akkefietjes en ’schermutselingen’ 
uitvergroot over vermeende illegaliteit, overtredingen en andere kommer en 
kwel, waarbij benadrukt wordt dat dit blad geen stelling neemt, maar de feiten 
wil duiden, terwijl juist deze week na Prinsjesdag de landelijke politiek zich ook 
weer druk maakt over voorgenomen beleid vd regering, waarbij termen als 
‘pleur op, nee treedt op’ de gemoederen hevig bezig houden… 

 

 
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 

 

mailto:info@taiyin.nl
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Deze zomer bij TVO; FC Twente tegen Taiwoon, 3-3. Rechts half gebukt staat 

Hakim Ziyech, het veelbesproken enfant terrible, nu Ajaxied… 

 

 
De restanten van de oude kleedkamers op de Kruudnhof. Nu geëgaliseerd en 
bij pastorietuin aangetrokken. 

 
MEER FOTO’S VAN EVENEMENTEN: BLASIUS FESTIVAL EN CORN COUNTY 
FESTIVAL ZIJN TE VINDEN OP FACEBOOK! 
 
 


