Maandblad voor Beckum + leden Beckumer
verenigingen
Exploitatie Stichting Druk voor Beckum
Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen een
postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria Jannink:
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl.
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!).
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige
bijdrage BBB’.

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS
Teksten-coördinatie-layout
Opmaak en teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

Jan Ottink
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
Jan Busscher & Leo van het Bolscher
Ria Jannink, BBB afwerkploeg
Marscha Pot
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN
Info teksten en kopij
Info en opgave foto’s
Kopij inlevering/BBB-tjes
Opmaak advertenties
Vragen over verzending
Telefoon BBB-kamer

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
074-3676100

ADVERTENTIES
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;
1/4 pag. (47mm)= € 15,00;
1/2 pag. (97mm)= € 25,00;
1/1 pag. (196mm)= € 40,00
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.
BBB VERSCHIJNT IN 2019 OP;

26 juni -25 sept-30 okt -27 nov -18 dec

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

41…………………………….……6
Weer een boeiende BBB rapporteert over positief(!) Masterplan nieuws,
nabeschouwingen TVO1 kampioenschap, Pinksterfeesten en talrijke
wetenswaardigheden uit ons dorp. En dat allemaal weergegeven in 32
pagina’s nieuws! Het gaat maar door…

Lees het en u bent op de hoogte!

Wat een mooie
prestatie!
De toppers van TVO f1
zijn zondag kampioen
geworden. Trotse moeders-trainers op de
achtergrond.

En

het jeugdteam van ttv. Oele
behaalde het Nederlands
kampioenschap.
Geweldig, proficiat!

Eénmalig op de voorpagina van BBB. TWEE KAMPIOENEN…

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 SEPTEMBER
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Wat U Leest In Deze Juni BBB
Laatste week nieuws
KAMPIOENEN; TVO f1 Handbalmeisjes en
Jeugdploeg tvv Oele!
Inhoudsopgave
Victorie TVO1 in woord en beeld
Erix-HoeveV. bij TVO
TVO bestuur; Hulde!
De Bleek zoekt lunchouders
100 Jaar feesten Beckum+ uitslagen
Rieky gaat melken…
TVO omni-jeugd
Pitamientjes, jeugdrubriek
TVO Voetvolley en volley
Masterplan ontwikkelingen; college steunt leefbaarheidsinjectie
Zonnebloem ontmoetingsdag en zonnedag
Volksfeesten Oele
Publieksprijs zomerfeeststichting
Dankwoord Pinksterfeesten
Lus van Beckum, 14 september
Muiterweek Beckum
Vistruck in Beckum
Pionier Beckumer sportleven
VAB naar Warmelo
Zijlijn
Breda’s mannenkoor in concert
Wist u datjes
Luk Akkefietjes
BBB-tje, hulp gevraagd
TVO volley 40 jaar jong
Datumbank / Weekendvieringen
TVO tennis viert 25 jarig bestaan
Fietstocht De Boer; Op Haaksbergen
Deze maand in een volzin
Gezondheidspost pastorie

Attentie alle BBB medewerkers en bezorgers;
BBQ middag zo. 25 augustus 15 uur bij de kantine!!!
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Een historische competitie van TVO
beleefde op 26 mei haar hoogtepunt

Zo mag je zonder gêne de prestaties van TVO1 in de voetbalcompetitie
omschrijven. De vorige seizoenen in 2016, 2017 en 2018 vertoonden de
resultaten in de 4e klasse al een constant opgaande lijn. Mede door een goed
scoringsvermogen en inbreng van jeugdige talenten voor alle posities.

(Volop strijd in de kampioenswedstrijd voor de goed bezette tribune)

Ondanks langdurige blessures van oa. Jorn van Laar, Joost Wielens, Roy Leferink
en Rinze Mulder werden alle posities goed ingevuld. En die breedte van de
selectie stond er vooral dit seizoen borg voor dat slechts sporadisch uitglijders
waren te noteren. Voeg daarbij dat de functies van teammanager, grensrechter
en verzorger adequaat waren ingevuld en de basis van het succesvolle afgelopen
seizoen is geschetst. Hoofdtrainer Danny Ottink met vaste compaan coach Tonny
Sigger zetten hiermee – met de hele groep – de kroon op hun werk. Een half jaar
ongeslagen, concurrenten Tubanters, UDI, BSC Unisson thuis resoluut
teruggewezen en in het slotduel ook Overdinkel aan de zegekar gebonden. De
overtuigende cijfers spreken boekdelen!

TVO1 eindigde afgelopen seizoen op de 1e plaats, score van 57 punten uit 24
partijen, doelsaldo 58-27.
Doelpuntenmakers afgelopen seizoen:
Aaron van Laar 16, Jorn Groothuis 14, Daan ten Dam 9, Jorn van Laar 8, Maik
Ottink 3, Thijn Veldhuis 2, Cyriel Temmink 2, Dennis Freriksen 1, Colin Verberne
1, Martijn Leferink 1.

In de beslissende partij tegen Overdinkel stond alles in het teken van; TVO moest
minimaal gelijkspelen, want was bij een nederlaag afhankelijk van de uitslag bij
UDI-Erix. Minstens 12-0 zou dan volstaan voor UDI om het kampioenschap te
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vieren. En zo’n ongeloofwaardige score van 12-0 zong achteraf meer dan een
week rond in de regio, want het zou toch niet!

(Daan ten Dam gaat uit zijn dak na een van zijn twee doelpunten)

Na de stemmige sfeeracties vooraf was het even aftasten en kwam TVO op
achterstand door een benutte penalty van de gasten. Nog voor de thee was Cyriel
succesvol met een diagonaal schot, dat zomaar bij de 2e paal binnenketste,1-1.
Daan was dit keer het goudhaantje; middels twee vrijwel identieke situaties –
overzicht, slim vrijlopen, knappe balbehandeling, secuur schot – tilde hij de score
naar 2-1 en 3-1. De latere tegentreffer van Overdinkel deerde ons niet, want TVO
had nog verder uit kunnen lopen door een niet gegeven strafschop en bal op de
lat van Colin. Het bleef dus 3-2.

(… En de spelers stapelen zich in opperste vreugde!)
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Ondertussen bereikte ook steeds de nieuwe tussenstand bij UDI-Erix de
Beckumer contreien. De doelpunten vielen daar als rijpe appels van de boom. Van
2-0 naar 8-0 en tenslotte een 12-0 eindstand! ‘Fliessen (de hoofdsponsor!)
wenste UDI succes’, met die tekst werd ’s middags rondgevlogen over Beckum. Is
dat niet zoiets als; de kat op het spek binden? En breed ging ook in het
geruchtencircuit de discussie over; wat zou UDI geboden hebben? Met hoeveel
blessures ging Erix de wei in? Afijn, achteraf allemaal niet meer van belang, want
TVO had op eigen kracht gewonnen en was kampioen. De buit was binnen!

(Trainer Danny Ottink geniet van het ultieme moment. Wat een sfeer.)

(Honderden toeschouwers genoten van de unieke prestatie van TVO!)
(Foto’s: Evert Pullens)
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Bij de onvermijdelijke rondtocht van de selectie ’s anderdaags langs buurtdorpen
werd alvast een voorschot genomen op het komende seizoen. En praatte trainer
Danny Ottink met de spelers, die dit geweldige seizoen het kampioenschap
hadden gerealiseerd en nu in de 3e klasse gaan acteren. Een comeback sinds
1986, 33 jaar geleden!!! Als dat geen uitdaging is… Ook enkele spelers, die wel
eens twijfel hadden geventileerd over nog een seizoen in de hoofdmacht, waren
overtuigd. Dát moeten we meemaken, 3e klasse spelen met deze selectie waar
nog volop rek in zit met aanstormend jeugdig talent. Dus iedereen blijft
binnenboord, dat zijn goede berichten.

Jan Ottink

(Het was onvermijdelijk en allang aangekondigd: “Mochten we meedoen om een (periode)titel,
gaat je matje eraf!” Tonny Sigger wordt deskundig gekortwiekt.)

Een week later… Erix-Hoeve Vooruit op de Kruudnhof…

Beslissingsduel om een plaats in de 4e klasse dus bij TVO; interessant! Had Erix
nog iets melden over de 12-0 nederlaag van de week ervoor? Niet dus,
behoudens lange blessurelijst. Afijn, in deze wedstrijd was Hoeve Vooruit vooral
voor de pauze dominerend, aanvallend dwingender. Niels Karnebeek scoorde 0-1
en pal voor rust was Jeffrey Kroeze doeltreffend met een fraaie boogbal, 0-2.
Hoeve op rozen? Nou, even nog niet, want Erix toonde veerkracht, die nog groter
werd toen Stevens 2-1 op het bord zette. Vlak voor tijd betekende een fraai schot
van invaller ten Have de gelijkmaker, 2-2… De verlenging was aanstaande, bij
een tropische 30 graden… en dat voor de mannen van Hoeve Vooruit die ook nog
‘in de zomerfeesten zaten’. Jeffrey Kroeze leverde in de 92e minuut namens de
oranjehemden de oplossing, oftewel zijn beslissende actie over links bracht heel
Hoeve in vervoering. Hij schudde twee verdedigers van zich af en werd binnen de
zestien gevloerd. Karnebeek zette zich onder grote druk achter de bal en knalde
de strafschop onberispelijk in doel, 2-3. Hoeve Vooruit had weer de 4e klasse
behaald, proficiat!
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 6, 2019
pagina 7

12-0, 12-0, 12-0….
Het was nadien weer bijzonder gezellig voor en bij de kantine op het
Geertmanplein. Na de thuiswedstrijden tegen BSC Unisson en Overdinkel was het
al lekker druk en bijna volle bak. Ook nu had de kantinecommissie – Erna, Alfons,
Johan en alle hulptroepen – alsmede het bestuur, alles weer goed geregeld en
logistiek prima in orde. Het kostte veel werk, maar de inspanningen werden weer
beloond. TVO had zich goede gastheer getoond en er werden goede zaken
gedaan! Hoevenaren, spelers en aanhang deelden ook in de vreugde na de
behaalde promotie. En Erix? De spelers knikten minzaam toen ze richting hun
auto’s stilletjes huiswaarts togen, terwijl door een groot deel van de aanwezigen
op het Geertman pleintje 12-0, 12-0, 12-0 werd gescandeerd!! Ach ja, beetje
sarren moet kunnen.

Jan Ottink

TVO 1 kampioen, hulde !
Kampioen worden en naar de 3e klasse, wie had dat verwacht?
Eigenlijk is het niet zo gek. Drie Jaar geleden kampioen in de 5e klasse,
vervolgens een 10e plek in de 4e klasse en vorig jaar een dik verdiende
6e plek.
Danny en Tonnie hebben samen met hun spelers een geweldige prestatie
geleverd. Maar wat ook zeker bij gedragen heeft tot dit kampioenschap is de
deskundigheid en enthousiasme van de verzorgers René en Mario, leider Louis en
grensrechter Hans. Maar dan zijn we er nog niet, in het begin van het seizoen lag
het veld door de droogte er niet goed bij. Met man en macht is gewerkt om het
veld weer goed bespeelbaar te maken. Dank aan allen die zich hiervoor in gezet
hebben.
En zeker niet te vergeten onze supporters, de 12e man. Kampioen worden doe je
dus niet alleen.
Maar uiteindelijk moeten de spelers op het veld (en op de bank) het doen. 26 mei
is een dag geworden om nooit te vergeten, de spanning en de ontlading gevolgd
door een geweldig feest waar het bier rijkelijk vloeide en de hapjes, aangeboden
door onze hoofdsponsor Boenders, er wel in gingen. We kunnen terugkijken op
een seizoen om trots op te zijn. TVO heeft zich van de allerbeste kant laten zien.
Op naar de 3e klasse, kom maar op!

John Frongink, voorzitter TVO

In aansluiting op deze mooie woorden van onze voorzitter mag vermeld worden,
dat ook een aantal personen en supporters een flinke donatie hebben gedaan na
dit behaalde kampioenschap. Ook Het TVO Gilde deed een duit in het zakje. De
unieke prestatie van de voetbalhoofdmacht, kampioenschap en promotie naar de
3e klasse heeft het TVO Gildebestuur spontaan doen besluiten om € 300 te
doneren aan de selectie. Een symbolische gift als waardering. Voor alle materiële
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acties nadien (oa. vergoeding petjes) – en andere festiviteiten. Beckum is trots op
TVO 1, dus voor 100 % verdiend!
Jan Ottink, TVO Gildebestuur

Dringend gezocht nieuwe “lunchouders”

8 per uur tegenover.
deze wordt vergoed
donderdag van 12.00
van 4/5 moeders die
heel erg mooi zijn.

Op dit moment zitten wij te springen om
nieuwe lunchouders, per direct of voor in
het nieuwe schooljaar. Vaders, moeders,
opa’s en oma’s, iedereen mag dit doen.
Hebt u interesse neemt u dan contact op
met
Petra
Kok
(p.kok@kbhz.nl).
Lunchouders zijn het eerste kwartier van
de pauze op de speelplaats bij de
kinderen van groep 3 t/m 8 om toezicht
te houden. Daarna gaan ze naar groep
1/2 om daar te assisteren bij de lunch.
Er staat een vrijwilligersvergoeding van €
Een VOG-verklaring moet wel worden aangevraagd, maar
door school. Het gaat om de maandag, dinsdag en
- 13.00 uur. Op dit moment hebben wij een kleine groep
de lunch momenten draaien. Graag iets meer ‘lucht’ zou

Petra Kok, Locatiedirecteur De Bleek

100 JAAR FEESTEN IN BECKUM KENDE
MET PINKSTEREN HAAR APOTHEOSE
Esther Rikken van RTV Oost was met cameraman op bezoek in Beckum. Om de
start van de Pinksterfeesten te registreren in ‘t Proggiehoes. Het was er weer
gezellig! Levenslust had een komisch programma samengesteld met als basis een
Beauty Salon. Met alle onverwachte complicaties bij een sauna,
modderbehandeling, yoga sessies, misverstanden, hilarisch opticien bezoek etc.
Carmen Assink gaf een fris optreden als singer-songwriter. Een volle zaal ouderen
genoot weer van het hele programma met als climax Heij’t al wa heurt, waarin
diverse gebeurtenissen – en personen – ludiek op de hak werden genomen.
Passend en treffend was de proost via een advocaatje met slagroom voor
iedereen na afloop ter nagedachtenis van het overlijden van ‘onze’ Anny Mentink
- van Dolf van Levenslust!
Het Beckumer Ossenfeld Fest werd ‘s avonds goed bezocht. Al dan niet in Tiroler
tenue gehulde feestgangers aan lange tafels maakten er een bonte avond van.
De Klossies gaven met een mix aan schlagers een playbackshow weg waarbij
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ludiek het komende afscheid van Zomerfeestvoorzitter Ben ter Avest werd
uitgebeeld.

(Lange, volle tafels op vrijdagavond tijdens das Beckumer Ossenfeld Fest)

De kinderfeesten
begonnen
zaterdag
bij
prettig
weer.
Volop activiteiten
voor de jeugd in
de
lunapark
attraties
en
binnen in de tent.
Het
weer
veranderde echter
tegen 14.30 uur
en
hoe!!
Windvlagen
teisterden
het
tentdoek en fikse buien deden de meeste mensen naar binnen vluchten.
Improvisatiemaatregelen waren nodig.
Het vogelschieten, met toch veel deelnemers bij de heren, begon iets later met
het openigsschot van burgemeester Sander Schelberg en oud-winnaars maar
moest vervolgens nog tweemaal een kwartier geschorst worden door de
regenbuien. Om daarna weer in vriendelijke zonnige omstandigheden vervolgd te
worden. Illustratief was, dat vanuit de tent de opgepropte mensenmassa naar
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buiten keek en de jeugd – tijdens de regen – in de zweefmolen onverstoorbaar
doch kletsnat(!) zag ronddraaien of er niets aan de hand was. De organisatie en
jury cq. presentietafel had de handen vol aan de grillige weersomstandigheden
maar presentator Alfons Harink hield de moed erin! DJ Paul ter Bekke kwam
handen en voeten tekort om alle apparatuur – geluidsboxen- droog te houden…
Voor het eerst in de historie (volgens de geleerden) zijn de beide koppen van de
vogels in hetzelfde huis/huwelijk beland. René en Anja Korf hielden het hoofd
koel en namen vol trots de koppen mee naar huis. Uiteindelijk kreeg Beckum een
schutterskwartet waar we weer trots op mogen zijn.

Schutterskwartet
2019:
Yoran Pot,
Daphne Scholten,
Romée
Tenhagen, Bart
Breukers

Hollandse avond met Django Wagner, Harten Tien en John West verliep redelijk.
Het was gezellig maar het publiek kwam nou niet massaal naar de tent. Wel heeft
de redactie vernomen dat in de kleine tent de sfeer opperbest was met de DJ’s
Superzeroes en Wedamnz.
Zondag
begon
met
Expeditie
Noaberson/Highlandgames
met
orginele
krachtmetingen
tussen
tientallen ploegen. Voor
jeugdige liefhebbers vaste
kost aan onderdelen om
elkaar te bestrijden op
slimheid,
kracht
en
vaardigheid.
Maar
de
publieke
belangstelling
hield nou bepaald niet
over. Aan de andere kant
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van het feestterrein was MX Air Time, het motorshow spektakel. Een toenemend
aantal toeschouwers bewonderden de loopings, acrobatische sprongen etc.
Bij goed weer werd het bij de tenten langzaam drukker en traden drie bands op
bij Noaberrock. Wat bij Noaberrock zeer goed ontvangen werd, was het Handkar
Trio. Drie melige kerels die ‘ouderwetse orgelpower’ ten gehore brengen. Diegene
die er niet geweest zijn, hebben echt wat gemist!!!!! ‘s Avonds later een optreden
van Steam. Ook hier was te
merken,
dat
het
freshfestival
en
andere
feesten in de regio (weer)
duidelijke
concurrentie
betekenden voor Beckum!
Tweede
Pinksterdag
genoten veel mensen van
een mooie fietstocht en
motortoertocht
voor
liefhebbers. Daarna was het
tijd voor As ‘n Gek in Drek,
waarbij de meest vreemd
gebouwde voertuigen en
motoren door de drek spetterden! Vrijwel volle tribunes met zo’n 2500 bezoekers
genoten bij stralend zomerweer.
Beckums Glorie was vervolgens een hommage aan de vroegere gein-playback
show. Vele honderden liefhebbers zaten verwachtingsvol op banken te wachten
op optredens van de ‘sterren van weleer’. De jeugdraad Beckum waren gezeten
in een boot binnen geschoven voor hun muzikale act, Village People met YMCA
en Heino creatie van Wim Morskieft, de broers Hengelman met Tietenlied, Stefan
en Remond over de wc, Enge Buren vertolkt door de neven Ottink, Eddy Pot en
Rene Veldhuis met een sterke Proud Mary show, de drie M’s dames; twee motten,
Herman Finkers ‘lezing’.
Beckums Glorie werd door het bekende duo Cilia en Alfons met vaart
gepresenteerd (en bezongen!). Ze werden zelfs (ludiek) tot winnaars gekozen,
maar de hoofdprijs ging toch naar Rene en Eddy met hun dynamisch optreden!
Het was een prachtige comeback van de Gein Playback Show, die smaakt naar
meer! Broadway sloot de Pinksterfeesten 2019 af met een aanstekelijk live
concert.

Jan Ottink
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Uitslagen Pinksterfeesten Beckum 2019
Vogelschieten
Heren
Dames
Jeugd
Kop
Rene Korf (45)
Anja Korf (135)
Lars Scholten (70)
L.vl.
Luuk Grashof (104)
Annet Hofstede (164)
Jelmer Pot (145)
R.vl.
Marco Ottink (147)
Monique Busschers (212) Collin Middelkamp (loting)
Staart Eddy Meijer (163)
Simone de Wit (loting)
Luuk Kloppenberg (loting)
Romp Bart Breukers (174)
Romée Tenhagen (224) Daphne Scholten/Yoran Pot
Expeditie Noaberson/Highlandgames
Volwassenen
Jeugd
1.
FC Last Minute
De Buffeltjes
2.
Streepje
1+1=3
3.
Niels hartje Anouk
De Kwakjes
MX Air Time
SX1
1.
Lars van Berkel
2.
Luca Nijenhuis
3.
Scooter Webster
King of MX AIR TIME 2019:

SX2
Freek van der Vlist
Jan Spliethof
Jeffrey Meus
Freek van der Vlist

As ‘n gek in’n drek
4x4 klasse
Autoklasse
Motorklasse
1.
Dick Doldersum
Leon de Groot
Tom Asbroek
2.
Wolter en Jeffrey Klinkien
Mark Hoekstra
Thijs Asbroek
3.
Egbert Pullen
Martine Kremer
Thijs Vossenbeld
Specialklasse
Superautoklasse
1.
Pascal Olsman
Geert Bouwhuis
2.
Charlotte Olthof
Ramon Volkerink
3.
Youri Wigger
Dennis en Henk-Jan Pullen
Beckums Glorie
1.
Eddi Pot & René Veldhuis – Ike & Tina Turner; Proud Mary
1.
Cilia Scharenborg & Alfons Harink – Brigitte Kaandorp en Herman Finkers; Duet
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Rieky’s wens in vervulling
Terwijl de familie Ottink op Hemelvaartsdag geniet van een optreden van
Normaal in Lochem gaat voor Rieky, de vriendin van Cor Koppelman, een wens in
vervulling. Zij wilde heel graag nog een keer helpen met het melken van de
koeien. Dat deed ze vroeger ook geregeld. Martin Veldhuis heeft haar hartenkreet
gehoord en samen met Martin zijn de koeien van Ottink gemolken. Cor stond ook
niet van een afstandje te kijken; hij was ‘manager voer’ en zorgde vanuit die
functie ervoor dat er genoeg voer voor de koeien was. Het was voor Rieky, Cor,
Martin en de koeien een onvergetelijk moment.
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Uitnodiging TVO omni-jeugd
TVO organiseert een sportclinic voor alle kinderen van Beckum. Op zaterdag 7
september 2019 wordt een clinic gegeven door de voetbal, volleybal, handbal en
tennis.
Aanvang 13:30 uur.
Locatie: TVO.
Opgave kan via trainers/teamleiders via de groepsapps of via e-mailadres:
sidooevering@gmail.com. Graag opgeven voor 1 september 2019.

Sido Oevering

Pitamientjes…..
woord!

de

jeugd

aan

het

In deze BBB Yoran Pot aan het woord. Onder het genot van een glaasje water
hebben wij gezellig gekletst. Yoran staat op de foto op zijn favoriete plek in of om
de school. Veel leesplezier.

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Yoran Pot – 12 jaar – groep 8 bij juf Karin en juf Marloes.
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?
Met de fiets. Ik moet een beetje ver naar school.
Wat is je favoriete vak op school en waarom?
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Gym, omdat je dan mooi aan het bewegen bent.
Doe je aan sport?
Ja ik zit op voetbal bij TVO in de D1. Ik sta meestal linkshalf. Ik was keeper.
Zou je wel een andere sport willen doen?
Ik zou weleens fietscross of motorcross willen proberen. Ook paardrijden…. dat
heb ik al weleens gedaan. Zou ik wel vaker willen doen.
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Ik cross graag, vissen en paardrijden.
Minder snoep en meer fruit…..is gezond voor kinderen, wat vind jij?
Ik vind het een goede stelling. Ik doe er zelf niet aan. Ik eet fruit omdat het
moet, anders niet. Ik pak niet zo een appel. Een snoepje dus wel.
Jullie hebben ook dieren?
Ja wij hebben pony’s, kippen, varkens en we hadden een hond die moesten wij in
laten slapen. We hebben ook nog twee poezen. De pony’s en de poezen hebben
namen. Noah, Marena en Floortje en Lizzy.
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, zou je dichterbij school
willen wonen?
Ik zou wel dichter bij school willen wonen. Dan toch nog steeds buitenaf. Soms
ben ik weleens bij iemand in Beckum zelf. Dan vind ik dat maar allemaal op
elkaar. Ik ben er niet van. Ik ben van de ruimte en dat je iets kunt doen.
Hoe gaat het met jouw broertje?
Volgens mij wel goed. Hij zit ook hier op school. In groep 6. Hij heet Darren.
Wat doe je het liefst met het gezin samen?
Een dagje weg is altijd wel gezellig. Een pretpark is dan leuk. Een museum hoeft
voor mij niet. Dat vind ik niks aan. Ik ben er al best wel bij wat geweest.

Dank je wel Yoran voor dit leuke gesprek.

TVO-Voetvolley-en Volleybaltoernooi
Lieve sporters, niet-sporters en restanten. De makers van het TVO-Beachsoccer zijn terug,
en hoe: 12 juli 2019 is het TVO-voetvolley en Volleybal toernooi! De drie kernelementen
gezelligheid, een versnapering en sportiviteit zijn uiteraard weer aanwezig voor een
onvergetelijke dag. Daarnaast zijn Binky en Pegel van de partij om het terrein en de
feesttent te voorzien van muzikale pronkstukken. DUS! Geef je snel op in een team van
min. 4 personen; beachsoccer@tvovoetbal.nl.
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Masterplan nieuws
Achter de schermen wordt er door de Masterplangroep hard gewerkt aan de
oprichting van de Stichting Beckum. Deze stichting gaat het proces van verhuizen
sport, bouwrijp maken plus verkavelen gronden en het realiseren van een nieuwe
multifunctionele accommodatie nastreven. Het wordt de gesprekspartner voor alle
betrokkenen.
Besluitvorming gemeente
Op de politieke markten van de afgelopen maand werd de gemeentelijke
Kadernota 2020-2023 besproken. Onderdeel van de Kadernota is de door Beckum
gevraagde leefbaarheidsinjectie om het Masterplan financieel te ondersteunen.
Rond 20 juni geeft het College van B&W aan de Gemeenteraad aan, hoe zij hier
mee wil omgaan. Daar is nu het wachten op. Op 9 juli wordt er vervolgens over
gestemd in de Gemeenteraad.
Volg de laatste ontwikkelingen over de voortgang op Beckum.nl

HOT NEWS AFGELOPEN WEEKEND!

College steunt Leefbaarheidsinjectie Masterplan Beckum
Vrijdag 21 juni 2019 – Positief nieuws over het Masterplan Beckum. Het
College van B&W brengt de Leefbaarheidsinjectie in, als te ondersteunen punt in
de Kadernota 2020-2023. Het College schrijft aan de Gemeenteraad:

“Beckum: op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie Brede Blik voor
Beckum aangenomen, met de strekking om het burgerinitiatief uit Beckum te
faciliteren.

Tevens heeft u het college opgedragen te kijken naar mogelijkheden van
(voor)financiering
van
het
financiële
gat
van
€
175.000.
Wij stellen voor, in het belang van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van
Beckum, hiervoor een reservering te doen door eenmalig een bedrag binnen
de algemene reserve beschikbaar te stellen van € 175.000 voor
Beckum. Dit geld kan ter beschikking worden gesteld als er een door de
bewoners van Beckum breed gedragen integraal plan is.”
Het is nu aan de gemeenteraad om hierover op 9 juli een besluit te nemen. Dat is
nog geen uitgemaakte zaak, maar het signaal van het College mag als positief
gezien worden. Meerdere fracties hebben zich eerder al positief uitgesproken over
de leefbaarheidsinjectie voor het Masterplan. Op 9 juli weten we het zeker.

Namens de Masterplangroep Johan Harink - voorzitter
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ONTMOETINGSDAG Beckum/Bentelo/Hengevelde/Is.Hoeve
Op woensdag 3 juli organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo
en Hengevelde/St. Isidorushoeve de jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun
gasten en iedere ‘oudere’ die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag
van ontmoeten en oude bekenden terug zien. Deze dag van gezellig
samenzijn wordt dit jaar gehouden in Café-Restaurant Het Wapen van
Beckum. Vanaf 10.00 uur bent u daar van harte welkom. We beginnen met
een kopje koffie met iets lekkers.
Daarna is het tijd voor een overweging, deze wordt verzorgd door Pastor
Ogink. Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u
onder het genot van een drankje genieten van een muzikaal optreden en de loterij. We
sluiten af met koffie met…………… De kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl.
koffie/thee, drankjes en diner zijn €30 per persoon, te voldoen bij opgave. Hebt u
belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Truus Kamphuis, 0743676521/06-10304973

De Zonnebloem, afdeling Beckum

De Zonnedag

Ook dit jaar is er weer een Zonnedag vanuit De Zonnebloem. Zaterdag 13 juli om
10.00 uur worden jullie verwacht bij ’t Proggiehoes. De dag invulling blijft een
verrassing. We verwachten rond 14.30 uur weer in Beckum te zijn.
Voor opgave voor 1 juli opgeven bij Ria Asbroek (074-3676573/06-22174665) of
Sandra Nales (06-21217984).

De Zonnebloem, afdeling Beckum

Volksfeesten Oele op 30, 31 en 32 augustus
Het tentfeesten-seizoen is al volop aan de gang. Beckum heeft genoten van een prachtig
jubileum tijdens het Pinksterweekend. In Oele bruist het nog volop van de ideeën en wordt
er hard gewerkt om er net zo’n mooi feest van te maken als vorig jaar.

Op vrijdag 30 augustus trappen we af met de gezellige feestavond.
Op zaterdag 31 augustus geniet je van diverse optreden op het binnen- en
buitenpodium. Dit jaar speelt Bökkers opnieuw de tent plat. Samen met andere topartiesten zorgen ze voor een super festival! Zelfs Rondé komt naar Oele! Ook The Adele
Project en DJ Jelmex brengen de stemming er in.
Naast een zinderende zaterdagavond is er ook een toffe zaterdagochtend en –middag
gevuld met de kinderspelen, het schijfschieten en het vogelschieten. Dit jaar vertrekt de
Steenslagrally weer vanuit Oele. Door middel van het bol-pijl systeem navigeer je je een
weg langs prachtige verborgen plekjes en mooie natuur in Twente en directe omgeving.
De pauzestop zal voor velen een hoogtepunt zijn.
Zondag 1 september begint met de oldtimerrit en de fietstocht. Voor beiden worden
mooie tochten in de omgeving uitgezet. Deelname is gratis. Aanmelden voor de oldtimerrit
kan via oele.oldtimer@gmail.com. Wil je meer (in)spanning? Doe dan mee met het
Grösvolleybal. Of doe mee met Tractor-Factor, dat is wéér leuker geworden: er is een
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nieuw parcours dat je niet alleen per trekker kunt afleggen, maar ook op de … (hoe? dat
houden we nog even voor onszelf). Verder ontbreken de nodige (live-)muziek en vermaak
voor de jeugd natuurlijk niet. Het weekend wordt feestelijk afgesloten in de tent met Super
Sundays.
We hebben nog veel meer in petto, voor de rest van het programma kijk je op
www.volksfeestenoele.nl. Via facebook.com/volksfeestenoele en
instagram.com/oelevolksfeesten blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Tot ziens op 30, 31 augustus en 1 september!

PUBLIEKSPRIJS VOOR ZOMERFEESTEN BECKUM
Wie wint de Persprijs 2019? Alle acht genomineerden voor de Pers- en
Publieksprijs 2019 zitten maandag aan tafel in politiek café Hengeloos Peil.
In de uitzending wordt de Persprijs 2019 uitgereikt voor het meest aansprekende,
belangrijke initiatief dat Hengelo op een positieve manier op de kaart zet. Ook de
Publieksprijs 2019, waarvoor mensen online via de website tctubantia.nl bijna
zevenhonderd keer hebben gestemd, wordt dan bekendgemaaktOok wij als
Stichting Zomerfeesten Beckum waren hiervoor genomineerd. We hebben
hiervoor al eerder in de uitzending gezeten om ons voor te stellen en dit was al
een gezellige avond. Dit keer weer uitgenodigd maar dan samen met de andere 7
genomineerden. De tweede ronde zaten wij aan de tafel en daarbij een kleine
terugblik van gegeven van de pinksterfeesten. Bij het horen dat Metropool de
derde plak had, wisten wij eigenlijk al dat wij wel veel kans maakten op de eerste
plek. En dat was ook zo, Ook voor Beckum was er een beeldje dat ‘verbinding’
symboliseert. Voorzitter Ben ter Avest van de stichting nam de prijs in ontvangst.
Een gezellige avond en een leuke prijs erbij voor de pinksterfeesten. We hebben
deze avond gezellig afgesloten met een optreden van de Boogie Kearls. Dit is een
prijs voor Beckum, voor alle vrijwilligers die dit feest mede mogelijk
maken! Stemmers bedankt voor het stemmen! De persprijs ging naar Wijkracht.

Lotte Grashof

BIJ HENGLOOS PEIL; publieksprijs voor St. Zomerfeesten Beckum. Ben
geflankeerd door Gerard Smink en Esther Rouwenhorst
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Pinksterfeesten Beckum
“Onmeunig

Bedankt!”

‘We hebben gelachen, we hebben gedronken, we hebben gedanst en we hebben
gezongen. We hebben gecrost door de drek en door de lucht, we hebben rondjes
gemaakt in de zweefmolen en we hebben een lekkere vette bek gehaald. We
hebben gekletst, we hebben geschreeuwd en we hebben geplaybackt. We
hebben getoerd met motor en met fiets, we hebben gefeest op zijn Duits en we
hebben de vogel er weer afgeschoten.
Maar we hebben vooral weer heel erg genoten!
Alle bezoekers, vrijwilligers, artiesten, deelnemers en iedereen die op welke
manier aan het weekend hebben meegewerkt bedankt voor alles! We zien jullie
volgend jaar graag terug bij de 101e editie van de Pinksterfeesten in Beckum’.

Lus van Beckum!!!
Ook meedoen aan De Lus van Beckum op 14 september a.s.? Met afstanden van 5, 10
en 15 km, een bedrijvenloop van 5 km en een kidsrun van 750 mtr of 1,5 km en volop
vertier rondom ‘t Proggiehoes belooft het dit jaar een nóg mooier hardloopevenement
te worden.
Op 1 juli a.s. start de inschrijving op www.lusvanbeckum.nl!!
Daar móet je bij zijn!

VAN 7 T/M 12 AUGUSTUS 2019

Met o.a bier-gin-proeverij
Piratenavond
Kauwgumbalrally
Zes Ramp(!)festijn
Grasvolley- en voetbal
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IN GESPREK MET SAID
Over de vistruck in Beckum
Het viel ons op dat tijdens de zomerfeesten de “VISTRUCK” op de vertrouwde
plek bij de kerk stond. Onze eerste gedachte was dat onze visboer een graantje
mee wilde pikken van de activiteiten in Beckum en alle mensen die op weg naar
het feestterrein onderweg waren.
Maar toen ook de dagen daarna de truck ’s morgens rond een uur of tien het
kerkplein opdraaide kon ik , nieuwsgierig als ik ben, de verleiding niet weerstaan
om een gesprek aan te knopen met de visboer.
Said, zo heet hij, vertelde dat hij de vistruck had overgenomen van de vorige
eigenaar en dat hij voorlopig alle dagen in Beckum aanwezig is vanaf een uur of
tien tot zes uur ’s avonds. Vol enthousiasme vertelde hij over zijn ervaring met de
inwoners van Beckum (hartstikke gezellige mensen) en een groeiend aantal vaste
klanten, zowel uit Beckum als passanten.
Zoals hij zelf zegt: “Ik ga voor kwaliteit en heb daarom mijn aanbod wat
verkleind, maar voor mensen die verse vis of iets anders op visgebied willen
kunnen mij bellen via 06-26866993 of even een appje sturen Wie vandaag
besteld kan het morgen bij mij afhalen”. Hij zegt het met zoveel enthousiasme en
overtuiging dat ik meteen een bestelling plaats, een Hollandse nieuwe naar
binnen werk en hem veel succes wens.

Egbert Pasman

Pionier binnen het Beckumer sportleven
Hij kon in de loop van 1979 niet bevroeden, dat hij 40 jaar later een
imposante ‘staat van dienst’ achter de rug zou hebben in het Beckumer
verenigingsleven. En dan met name het sportleven.
e

Hij kwam vanuit Hengelo voetballen bij TVO op 19 jarige leeftijd. Liet Achilles’12
achter zich en verdedigde met verve het TVO doel. Ook al omdat hij geboortig
was in Beckum en door verkering alhier de liefde voor Beckum opnieuw zag
opbloeien. Als keeper, vooral bij TVO 2 en invalbeurten bij TVO 1. (Toentertijd is
hij ook al enkele jaren jeugdleider bij TVO geweest!). We praten over de
eindjaren ’60-‘70. Maar in 1979 werd de sportzaal Beckum gebouwd en
vooruitlopend daarop al recreatief volleybal bedreven. Die sport had hij in zijn
Hengelose tijd al bij MTSH beoefend. Maar in Beckum gewoon vrijblijvend een
balletje slaan in open lucht met een groep enthousiastelingen op het grasveldje
tussen het hoofdveld en Ezendam.
De eerste aanzet tot volleyen bij TVO was een idee van Harrie Jannink en
Corrie Koppelman. En over Harrie Jannink gaat dit boeiende verhaal, dat
doorspekt is met brede betrokkenheid, verantwoording oppakken en clubliefde.
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‘Buurtvolleytoernooi met 36 teams was hoogtepunt’

Harrie werd meteen secretaris van TVO volley, bestuurslid van omni TVO en
speelde vanaf de sportzaalopening in het heren1 team. Met wisselend succes in
een competitie ‘die qua niveau ergens tussen subtop en recreatie lag’. Het
buurtvolleytoernooi was ook zijn initiatief en kende bloeiende jaren in de 80er en
90er jaren. Uit alle buurten rondom Beckum werden teams geformeerd en ook
vrienden-familieteams deden mee. Heel Beckum was toen in de ban van
volleyballen. ’Jarenlang was het vier avonden poulewedstrijden spelen en de
finales op vrijdagavond. Zelfs 36 teams deden een jaar mee. Van alles wat;
dames-heren-jeugd. Sommigen sloegen voor het eerst tegen een bal’. Hilariteit
alom ongetwijfeld!
TVO volley had de eerste jaren maar liefst 65 leden en speelde na enkele jaren
competitie met twee herenteams – twee damesteams en recreantenteams. ‘We
hadden toen echter te maken met de wens van andere TVO sportbesturen om
geen jeugd tot 16 jaar bij de volley toe te laten. Dat moesten we uit oogpunt van
concurrentie respecteren. Dat veranderde trouwens toen ik uit het volleybestuur
ging na 20 jaar. Anouk ten Barge en Marc Schreijer wisten als nieuwe
bestuursleden te bewerkstelligen dat ook de jeugd bij de volley kon spelen’.

Toekomst voor (jeugd)sporten in Beckum onder druk door
vergrijzing
Harrie uit zijn bezorgdheid omtrent het afnemende ledenaantal, ook bij de jeugd.
‘Bij de volley spelen nu nog drie damesteams en een jeugdteam een
recreantencompetitie en de heren blijven met een groep van 18 spelers recreatief
volleyen op maandagavond. Maar ik zie het - ook voor TVO handbal en voetbal somber in voor de toekomst. Er komt nauwelijks jeugd bij door de stagnerende
woningbouw. Die vergrijzing werkt funest voor de leefbaarheid hier’.
Maar Harrie was niet voor één gat gevangen. Hij ging ook actief bezig bij TVO
tennis en slaat wekelijks zijn balletje. We vroegen ons af hoe zijn sportweek er
dan precies uitziet.
‘Ja tennissen is ook een wekelijkse bezigheid. En sinds enkele jaren heb ik zitting
in het TVO tennisbestuur als secretaris. Wel apart is, dat TVO volley nu 40 jaar
bestaat en straks in september viert TVO tennis haar 25 jarig bestaan. Mijn
wekelijkse sportschema is als volgt; zondagmorgen traditioneel tennissen is vaste
prik met een vaste groep, maandagavond (weer) recreatief volleyen na eerdere
fysieke ongemakken(!) en dinsdagmorgen weer gezellig tennissen met een
seniorengroep van gemiddeld 12-14 personen’.
En of dat niet genoeg is, maakt Harrie ook deel uit van de onderhoudsgroep van
zowel TVO tennis als de ma.morgen acc.groep van TVO voetbal. Dit respectabele
blad Beckum Beter Bekeken is ook maandelijks vast onderdeel binnen de scala
aan activiteiten van Harrie en Ria Jannink. ‘Al is het onderdeel foto’s maken voor
BBB beduidend minder geworden door digitale ontwikkelingen’.
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Rest nog te vermelden, dat Harrie medebestuurslid is van het TVO Gilde. Voor de
hele scala aan activiteiten voor de Beckumer gemeenschap is hij na het
neerleggen van zijn 20 jarige periode als bestuurder van TVO volley- en het
omni-bestuur benoemd tot erelid van de sv. TVO.

Een laatste boodschap…
De 71 jarige dorpsman in hart en nieren wil nog één ding kwijt.
‘Ik wil groot respect uitspreken voor de vele vormen van vrijwilligerswerk die in
Beckum worden uitgevoerd. Van grote projecten tot trouwe inzet bij kleinere
zaken, veelal achter de schermen. Als je ziet hoe er met groot
doorzettingsvermogen moeilijke kwesties als toekomstige leefbaarheid,
masterplan, waarbinnen natuurlijk de grote noodzaak van woningbouw, ter hand
worden genomen, nogmaals diep respect’.

Jan Ottink

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
Op woensdag 19 juni jl. stond onze twee jaarlijkse fietstocht op het programma. Zonnig en
tropische temperaturen en mogelijk een (onweers)bui….. we zien! De
dames van de organisatie hadden gekozen voor een bezoek aan
Diepenheim. Met 51 dames gingen we via een prachtige route op pad
en kwamen we aan bij kasteel Warmelo. Koffie met gebak stond al voor
ons klaar. Na wat achtergrond info gingen we de tuin in om o.a. de
prachtige zandsculpturen te bekijken. Heel bijzonder mooi! Een
behoorlijke onweersbui gaf menigeen een nat pak, jammer dat we niet
langer konden genieten van al het moois. Rond het middaguur stond er
een prima lunch voor ons klaar. Later gingen we nog naar de
Hervormde Kerk waar ons het e.e.a. werd uitgelegd, gingen we een drankje doen en had
iedereen de mogelijkheid om zelf nog even rond te struinen in Diepenheim. Om een uur of
5 was het alweer tijd om richting Beckum te gaan want Bennie (én Megan) van Café
Halfweg hadden voor ons gekookt. We hebben -grotendeels op het terras- genoten van
een héérlijk buffet met als afsluiting een lekker toetje. Toen het tijd was om naar huis te
gaan begon het weer te regenen en onweren, maar gelukkig viel het allemaal mee en was
de conclusie van iedereen dat het een prima dagje uit was, we hadden geluk met het weer
en hebben wederom genoten. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en tot het volgende
seizoen!
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Eind augustus/begin september zullen de nieuwe programmaboekjes worden uitgedeeld.
Op naar seizoen 2019-2020. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 25
september a.s., noteer de datum nu alvast in je agenda.
Rest ons nog om iedereen een hele fijne vakantie periode te wensen!!!
Tot snel!
Bestuur Vrouw Actief Beckum

Zijlijn….Feesten

Hoe het u vergaat, weet ik niet maar wij schieten met de gebruikelijke
zomerfeesten mooi op. Ook dat ligt in de vakantiemaanden allemaal stil. We zijn
begonnen met de familiedag. Dit jaar wilden Elma en Marcel uit Canada
overkomen en tevens de zomerfeesten meemaken; dat was lang geleden. De
familiedag hebben ze niet gehaald. Daar waar zij wonen, in de buurt van Calgary,
hebben ze lange winters en het vee liep nog niet buiten. Maar de zomerfeesten
wel. Ze hebben genoten om iedereen weer te zien. Maar de laatste avond liep het
even mis. Bij thuiskomst stapt Marcel van de fiets en komt te vallen. Hij had de
arm uit de kom en is met de arm in de mitella weer vertrokken naar Canada. Zo
gaat dat soms. Daarna hadden we de zomerfeesten. De vrijdagmiddag had een
iets andere invulling maar was evengoed gezellig. Ik heb nog de feestmiddag van
de vogelvereniging meegevierd (nou ja) en dat was als vanouds. Gistermiddag
werd mijn zwager, Johans jongste broer, 70 jaar en al met al was het een mooie
zomer tot nog toe. Ik heb nog een uitje met de eigen kinderen tegoed. Vast fijn.

Rie Menkehorst
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IN CONCERT…..

UNIEK en éénmalig optreden in het Oosten van het land! Het Koninklijk
Breda’s Mannenkoor komt met vrijwel een voltallige bezetting naar Beckum.
Dat betekend dat er zo’n 80 man op het podium staan. Het wordt een concert
met een gevarieerd programma van klassiek naar hedendaags repertoire. We
kunnen ons amper voorstellen hoe PRACHTIG en INDRUKWEKKEND dit zal
klinken in de H. Blasiuskerk te Beckum.
Dit concert wordt uitgebreid met een gastoptreden van SPIRIT met leden uit
Beckum en St. Isidorushoeve, ons allen bekend. Zij brengen een selectie uit hun
TOP-2000 repertoire ten gehore.
Kortom, genoeg te ervaren én te beleven op 5 oktober a.s. vanaf 17.30 uur
(kerk open om 17.00u). RESERVEER alvast de datum in uw agenda. Vanaf nu
kunt u KAARTEN bestellen: digitaal via Beckum.nl of koop een kaartje bij
Yvonne’s Bakkerswinkel. Kaarten kosten in de voorverkoop €8 (na sluiting
voorverkoop kosten de kaarten € 11,50 p.st).

WIST U DATJES…van mei en juni !!!!

TVO2 was tegen het hoger geplaatste Bentelo2 lang gelijkwaardig. Kansen over
en weer, een remise leek aanstaande. Maar na een sublieme steekpass door het
centrum werd Leon HoH. vrijgespeeld en die schoof de winsttreffer in de 83e
minuut koel in de touwen. (Leuk akkefietje: na een verbaal protest leek Bentelose
routinier Michel Vonder met een rode kaart van het veld te worden gestuurd.
Iedereen leek even verbaasd, maar de scheids corrigeerde zichzelf snel en trok
de gele kaart…).
En dan TVO1, in Vragender spelend tegen KSV, de ploeg die door ‘ons aller’ Wim
te Nijenhuis wordt getraind. Beide ploegen hielden het kruit droog voor de rust,
slechts enkele speldenprikken van TVO. Het 2e part was TVO de bovenliggende
partij zonder tot groots voetbal te komen. Mede trouwens door nogal stevige
overtredingen en een ongelukkige botsing van- en met de thuisclub. Vraag dat
maar aan Aaron en zijn vervanger Jelle! Het werd een 0-2 overwinning dankzij
Aaron en Jorn G.
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TVO JO17 speelde thuis tegen Vogido een degelijk partij. Voor rust ietwat slordig
in de passing, na rust was TVO effectiever en mazzelde enkele keren bij kansen
van Vogido. Na de 1-0 kregen de mannen van coach Daan meer ruimte
resulterend in een slim doelpunt van Pim; 2-0 dus. En TVO JO19 blijft op koers
door 0-2 winst bij GFC en TVO45+ werd door de Zweef afgedroogd met 10-2…
TVO2 komt op de koffie bij Aramea, mist legio kansen en krijgt de rekening
gepresenteerd, 2-1 veriies…
Maar TVO1 maakt in de voorlaatste partij geen fout tegen BSC Unisson. Na de
verrassende achterstand trekt Jorn G. de stand recht, Na de thee houdt TVO de
controle en slaat toe; Aaron en weer Jorn G. scoren 2-1 en 3-1.
TVO JO17 remiseerde bij HSC met 3-3, JO11-1 blijft dichtbij de koppositie na de
2-3 winst bij Bentelo en JO13 TVO/Hoeve V. deed het ook prima via 1-3 winst bij
Delden.
Het 4e verloor bij BSC Unisson, maar was de meerdere bij AJC’96; nipte 1-2 zege.
TVO2 ontmoette HSC3, speelde een sterke 1e helft (3-1 voorsprong, goals van
Jelle en Ties), maar had de tank na rust bijna leeg. Combinaties liepen niet en het
weer was warm, zullen we maar zeggen. Een lucky HSC goal bracht de spanning
terug en in de voorlaatste minuut ontsnapte TVO na twee cruciale reddingen op
rij door Jordy en Robert. Welkome TVO2 winst (3-2) en middenmootpositie …
TVOJO15 comb.met Hoeve V. heeft na de monsterscore, 0-7 bij Markelo, nog
kampioenskansen. Als 6 juni gewonnen wordt bij koploper SpartaE.
Ondertussen werd TVO JO19 kampioen bij Haaksbergen, zoals in de mei BBB al
stond. Dat werd na de slotzege op Achilles (5-2) uiteraard passend gevierd. TVO
JO11-2 verloor van Ruurlo en WVV, waarbij het verdedigend een zoete inval was,
getuige 7 en 10 tegentreffers. Het 45+ team smaakte het zoet van de
overwinning door een forse 3-10 zege bij Holten.
WINNAAR BEKERTOERNOOI! De jongste jeugd van TVO, JO9-1, wilde niet onder
doen voor het 1e en JO19 team en haalde tegen Luctor via een afgetekende zege
1-9 ook de hoogste titel in het bekertoernooi. Over talent gesproken! Nadien
lekkers voor de jeugdploeg en uiteraard een heuse rondtocht op de wagen door
Beckum… Het JO15 elftal van TVO/HoeveV. redde het niet bij Sparta. Met 2-0
werd verloren en ging de titel aan hun neus voorbij…. Jammer.

Luk akkefietjes
‘Ie kent mie toch wa?’ Zea zonne keal – van mid’n vieftig(?) - bie de ketiene van
de voetbalclub, noa de pertieje tuske Erix oet Lievelde gleuk en de Hoeve. Ik mor
ealuk wean, ie zeet mie aans nooit mear bie de stoterieje zunnags. Want ik har
heel wat joar’n leen mot met ’t bestuur. Dat har twee reed’n; ten easte stel’n ze
den jongsen van mie nig mear op want hee kwaamp zoaterdag steurig te laate
(hee har’t wark nog nig of). Hee was dan vaak reserve en ik mot ealuk wea, völ
keese harre d’r ok nig van get’n. A’t ze um ne bal anspöl’n, strükel’n hee oawer
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ne los’n veter en plear’n den bal nor de cornervlagge. Hee zat ok mear nor de
vüegel te kieke’n in de loch.. ach ja ne jonge van de natuur hé?
Mer ten tweede; ik gung ok mangs de veeld’n kalk’n, mer dat akkedear’n den
haampelman van’t bestuur nig. De lien’n waar’n te krom, zeare steurig. Ton hek
met’n helligen kop dee kalkmesiene in sloot smet’n. En ik hoo’m nooit wier te
kom’n…
Afijn, ’n pa wekke leene stiefel’n ik nog wear ‘n kear nor de voetbalwèère. De
Hoeve mos ne beslissingspertieje spöln gleuk. Of ze kon’n promivearn of
degriedear’n wee’k ‘t fiene nig van, mer doar boet’n vlak bie’t schap was’t naotied
merakels gezellig, dat was ’t. ‘Ie kent mie toch wa’? zea den keal nog is. ‘An den
aandre kaante van ’t Markslag’, deare bescheet en keek mie hopvol an.
En ton gung bie mie ’t lech an. ‘Ach, ie bunt dus van de Tieje’ zea ik en dach’n
meteen an de joar’n eind ’50- begin ’60. Wie had’n ‘n pa buunder akkers op de
glooiende groond langs de bekke. Doar wön meespats rogge en haver op
verbouwd. An de aandre kaante van de bekke lag de groond van de Tiej’s
boerderieje. Tiej’n Jan met zien gezin, Tiej’n Hendrik (den joarluks alle soarten
zoaden verkoch) en ok Tiej’n Gerrad, een heel biezeunder man, za’k ma zeng…
Doarnoast woon KnoefToon met zien meenske, ok ‘n geneuglijk stel. Ach ja, dat
was ton, ’t Markslag, heel wat zweetdröppels hew doar achterloat’n. met
roggemeij’n, garven knup’n, knol’n roer’n, eapel gadder’n en schoffel’n. En Henk
ten Thije, de zoon van Tiej’sJan, vreug mie nog is; ‘ie kent mie toch wa, van
d’aandre kaante van ’t Markslag?’ Poo wisse wa… En hee zag zien èèng zönne
den voetbalmirrag spöln bie de Hoeve. En zee hebt nog won ok, gleuf ik.

HekselmesienHarry

BBB-tje
Ik ben nog op zoek naar een vakantiehulp:
Frawi specialist in Porsche is opzoek naar een vakantiehulp/zaterdaghulp. Betreft
diverse werkzaamheden in en om de werkplaats en woning; Engelbertsweg
(Beckum). Leeftijd 15-19 jaar.

TVO Volleybal 40 jaar jong!
Afgelopen vrijdag in de TVO kantine. Els Wijermars van de feestcommissie 40
jaar TVO Volleybal opende het korte formele deel van de receptie. Met een leuk
weerzien van oud-spelers, zoals Henk Scharenborg (ook-ex-trainer) en Willy
Cramer Bornemann. Zonder baard en grijze haardos, ach ja de tand des tijds…
Voorzitter Herman Bunte schetste kort de geschiedenis van volley beoefenen bij
TVO. Een tiental leden die vanaf de oprichting lid zijn, werden in het zonnetje
gezet. Vervolgens speelden de 1E Divisieclubs Apollo 8 en Dynamo een demoBeckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 6, 2019
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wedstrijd In sportzaal ’t Geertman. Fraai volleybal en een broederlijke 1-1 remise
als afsluiting.
Een mooie, goed georganiseerde TVO volley meeting, dat was het!

Jan Ottink

TVO volleyers van het eerste uur; vlnr. Hennie Vossebeld, Corrie Koppelman,
Gerard Horstink, Annet Ottink, Gerard Olde Nordkamp, Henk Koster, Harrie
Jannink, Netty Boenders, Tonnie ten Brincke, Hans Leverink, knielend Hermien
Horstink, Herman Bunte. Proostend op 40 jaar TVO volleybal!

Datumbank
28 t/m 30 juni
TVO Jeugdkamp
3 juli Zonnebloem | Ontmoetingsdag bij het Wapen van Beckum
4 juli Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
7 juli Schoolverlatersviering | H. Blasius, aanvang 9.30 uur
9 juli AED | herhalingscursus
12 juli TVO Voetvolley en Volleybaltoernooi
13 juli Zonnebloem | Zonnedag
13 juli TVO Familiedag | jeugd van TVO; voet-, hand- en volleybal, aanvang 13.30u
16 juli AED | beginnerscursus
17 juli Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
20 juli Oud papier
7 t/m 12 aug.
Muiterweek 2019
8 aug. Fietstocht ‘De Boer op’| Vertrek vanaf 9.00-13.00 uur, Zwembad De Wilder
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17 aug. Oud papier
30-31-32 aug
Volksfeesten Oele
7 sept. TVO Sportclinic | Voor alle kinderen uit Beckum. Voet-, volley, handbal en tennis
9 sept. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
14 sept. De Lus van Beckum
14 sept. TVO Tennis | 25-jarig jubileum
17 sept. OVBO | Gastspreker
20-21 sept.
Kennedy Mars Haaksbergen
21 sept. Oud papier
25 sept. TVO | Algemene Ledenvergadering (afdelingen Hand-, voet- en volleybal)
5 okt. Concert Breda’s mannenkoor en Spirit, H. Blasius Beckum
14 okt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
19 okt. Oud papier
22 okt. AED | herhalingscursus
11 nov. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
14 nov. OVBO | Thema-avond
16 nov. Oud papier
27 nov. AED | herhalingscursus
9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
21 dec. Oud papier

*Ett’n wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we
samen eten. Kosten bedragen€ 7,50, inclusief 1 consumptie. Geen vervoer? Geen probleem! U wordt
opgehaald en weer thuisgebracht.

*************************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019
15 juli t/m 25 aug.
Zomervakantie

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl

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

H. Blasius Beckum weekendvieringen
JUNI
Za. 29 juni

19.00 uur

JULI
Zo. 07 juli

EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher

09.30 uur

Za. 13 juli
Zo. 21 juli

19.00 uur
09.30 uur

SCHOOLVERLATERSVIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor van den Bemt/Spirit
GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
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Za. 27 juli

19.00 uur

AUGUSTUS
Zo. 04 aug.
Za. 10 aug.

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor

09.30 uur
19.00 uur

Zo. 18 aug.

09.30 uur

Za. 24 aug.

19.00 uur

GEEN VIERING
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor van den Bemt/Dames- en Herenkoor

SEPTEMBER
Zo. 01 sept.
Zo. 08 sept.

09.30 uur
11.00 uur

GEEN VIERING
AFSCHEID PASTOR OGINK

Zo. 15 sept.

09.30 uur

Za. 21 sept.

19.00 uur

Zo. 29 sept.

09.30 uur

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor

OKTOBER
Za. 05 okt.
Zo. 13 okt.

19.00 uur
09.30 uur

Za. 19 okt.

19.00 uur

Zo. 27 okt.

09.30 uur

IN DELDEN

GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor

TVO Tennis 25 jaren jong
Het is alweer 25 jaar geleden dat wij in Beckum voor het eerst konden tennissen,
met dank aan het bestuur van het eerste uur: Gert Ramerman, Ben van de Kooi,
Toon Wentink, Alfons Wielens en Herman Vossebeld. Na een lange periode van
voorbereiding (met het nodige overleg met de andere verenigingen) werd Tennis
voor Ontspanning opgericht en in september 1994 konden wij de tennisbanen in
gebruik nemen. Meteen was er een enthousiaste groep leden die zorgde voor het
onderhoud van het complex zodat wij tot de dag van vandaag kunnen genieten
van de mooie banen.
In die 25 jaar is er veel gebeurd en veranderd. Zo was het ledental rond het 12,5
jarig bestaan met 140 op het hoogtepunt om te dalen tot 58 in 2016. Tegen de
landelijke trend in zijn wij de laatste jaren weer gegroeid en op dit moment heeft
TVO Tennis 84 leden (inclusief 17 jeugdleden).
Het complex heeft in die 25 jaar ook een ander aanzien gekregen. Zo zijn wij van
een heel gezellig tuinhuisje in 2001 verhuisd naar ons prachtige Beckhand. Ook is
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later het handbalveld aangelegd waarop het ook mogelijk is te tennissen.
Ondertussen waren de banen na ruim 20 jaar aan vervanging toe en sinds enkele
jaren hebben wij weer prachtige banen. Als laatste plaatsen wij op korte termijn
nieuwe duurzame ledverlichting samen met zonnepanelen.
TVO Tennis is dus een groeiende en bloeiende vereniging. Voor iedereen is het
mogelijk om wekelijks meerdere keren te tennissen. Veelal zijn dit vaste groepen
die al jaren samen tennissen. Zo tennist iedere dinsdagmorgen een groep 65plussers hun balletje. Tevens is er iedere woensdagavond ook een racketavond
waar iedereen kan komen voor inspanning en ontspanning.
Vanaf het begin heeft TVO Tennis samen met de verenigingen uit de omgeving
een eigen tenniscompetitie opgezet: van de Hareberi (Haarlo-Rekken-BeckumRietmolen) tot de huidige Zomeravondcompetitie (met o.a. Eibergen en De
Hoeve). Sinds twee jaar zijn wij als vereniging ook aangesloten bij de KNLTB
waardoor het voor de leden mogelijk is om op eigen niveau mee te doen aan
bijna alle tennistoernooien in de regio.
De basis van tennis is vooral zorgen voor een goede techniek. Tennisles hoort er
ook bij. Ieder jaar bieden wij alle leden de mogelijkheid om tennisles te volgen.
Dit jaar hebben maar liefst 32 leden tennisles van professionele tennisleraren. Om
de tennis te stimuleren geven wij nieuwe leden een reductie van 50% op de
contributie van het eerste jaar.
Zaterdag 14 september 2019 vieren wij het 25 jarig bestaan van TVO Tennis.
Dat willen wij samen met onze leden en oud bestuursleden doen. Voor de jeugd
van Beckum zullen wij iets speciaals doen op zaterdag 7 september 2019
tijdens de sportdag die dan plaatsvindt.
Mocht je meer informatie over TVO Tennis willen hebben of als je geïnteresseerd
bent om lid
te worden, neem dan contact op met TVO Tennis:
tvotennis@gmail.com of bel met Harrie Jannink, onze secretaris: 074-3676430.
(Introductietoernooi 2015)
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Fietstocht de boer op Haaksbergen
Op donderdag 8 augustus 2019 stellen 4 bedrijven hun bedrijf open voor het
publiek tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze keer gaat de tocht richting Rietmolen.
Per deelnemer is een startbewijs á € 2.50, incl. route en koffiebon, te koop op 8 augustus
bij de startplek op de parkeerplaats bij Zwembad De Wilder (Scholtenhagenweg) tussen
9.30 en 13.00 uur. Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis onder toezicht van een volwassene
meefietsen. Het is verboden honden mee te nemen!
De familie Bekkedam is het eerste gastbedrijf dat de deuren openzet. Op dit
melkveebedrijf worden 180 koeien en bijbehorend jongvee gehouden (Planet Proof). De
tweede locatie is het melkveebedrijf van maatschap Blanckenborg. Zij houden 160
melkkoeien en 90 stuks jongvee. Het melken gebeurt in een 2x12 stands visgraat melkstal.
Dan gaat de tocht richting de firma Nienhuis. Zij zijn specialist in grond- en sloopwerk,
transport en recycling. Op deze locatie is een springkussen voor de kinderen en worden
pannenkoeken geserveerd.
Het laatste bedrijf in de route is ter Braak Groenvoorziening Haardhout & Cultuurtechniek.
Hun specialisme is het aanleggen en onderhoud van kunst- en natuurgrasvelden en
groenprojecten. Namens de organisatie, Paulien Temmink

DEZE MAAND … in één volzin

Hijsch gebouw op marktplein in Hengelo, te duur nu, nee, meer bos op
markplein, nee, werkt niet met buizen-kabels ondergrond, dan maar nieuwe
plannen maken, lekker doorgaan en elkaar maar afkatten in de pers en
bovendien steeds meer leegstand in centrum en een handvol zorgelijke mensen
blijven de pagina’s vullen in de krant, daarom kijken we liever naar positieve
zaken om ons heen nadat we eerst melden ons ernstig zorgen te maken om de
eiken processierups die ‘jeuk’paniek zaait in de verre regio, maar richten ons dan
op superatleet Maarten vd Weiden die de Elfstedentocht zwom voor de
kankerbestrijding en we hopen maar dat de tropische hitte (lees droogte!) gauw
verleden tijd is…

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
MAANDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
DONDERDAGOCHTEND
: 08.00 – 09.00 uur
VRIJDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven) (op afspraak 06-15461170)
MAANDAG
: 08.00 – 20.00 uur
DONDERDAG
: 08.00 – 18.00 uur
WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland)
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268)
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(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000)
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman)
Praktijk aan huis
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378

Tot na de zomer. Over twee maanden zijn we terug met op
25 september de volgende BBB!!!
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