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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 abonnement nemen op BBB à 25 euro per jaar. 
Info/opgave via Johan Menkehorst. 
 

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S 
teksten & coördinatie Jan Ottink 
opinietekst Jan Busscher 
tekstverwerking Marga Wijlens, Julisca Temmink, Diny Annink 
vormgeving & layout Bert van Dijk, Jan Ottink 
foto’s Harry Jannink 
kopiedruk Tonnie Vossebeld, Leo van ’t Bolscher 
verzending & distributie Johan Menkehorst + BBB afwerkploeg 
advertenties Tonnie Vossebeld 
eindredactie Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij: 
info tekstverwerking: 
info layout: 
info en opgave foto’s: 
kopij inlevering: 
 
BBB-tjes en advertenties 
opmaak advertenties: 
vragen over verzending: 
telefoon BBB kamer: 

3676435; email: janottink@home.nl 

l
3676445-3676356-3676284 
3676119; email: bert.vandijk@home.n  
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
kopybus BBB in sportzaal of email: 
janottink@home.nl 
bij voorkeur per email; 
advertenties@beckumbeterbekeken.nl  
J. Menkehorst 3676590 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 91.67.32.975, 
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB 
 
BBB-uitgaven 1e halfjaar 2010: 
27 januari-24 februari-24 maart- 21 april-19 mei-23 juni 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 



Jaargang                           Nummer 
 
32                                              04 
 
 
Veel leesplezier bij deze pakkende BBB met Beckumer Dorpsinfo! 
 

Laatste week nieuws 
> De gasten bij de open dag & opening van het buitenseizoen op het Kluenven 
mochten zich zondag jl. laven in prachtig voorjaarsweer. Het was druk, veel 
bezoekers genoten van ontluikende natuur en ‘proeverij van hapjes en drankjes’! 
 
> Het TVO blok; zaterdagavond was een meer dan geslaagde TVO 
vrijwilligersavond.  Een prima opkomst dit keer, twee quizrondes en (terechte) 
vrijwilliger vh jaar. ‘Ons aller’ Anouk ten Barge van de genomineerden werd 
verkozen met bloemen en applaus. De organisatie, met Alfons H. en Marco O.  
(voetbalbestuur) als speerpunten had het prima geregeld!... 
 
> TVO b1 had aan een 1e kwartier na rust genoeg om 3x te scoren. Omhoog werd 
met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd. TVO5 kwam iets tekort tegen Enter  
(1-2), het 4e won weer, het 3e haalde prima remise tegen Omhoog en TVO2 leek 
uitgeblust en verloor met 0-3 tegen Wilh.school. TVO1 is na de zeges op 
Saasveldia, concurrent DTC en nu sc. Overdinkel herboren. De grensbewoners 
werden met 5-2 naar huis gestuurd. Er is zondag weer een kampioen ingehaald, 
dames B haalden de handbaltitel na 8-14 winst op ZV… 
 
 

Bestuurswisseling Stichting Druk voor Beckum 
Sinds negentienhonderd één en negentig heeft Gerrie Lansink de functie van 
penningmeester vervuld in het bestuur van de “Stichting Druk voor Beckum”. 
Volgens zijn zeggen heeft hij dat met veel plezier gedaan, al werd het steeds 
moeilijker zich aan de nieuwe tijd aan te passen. Daarom heeft hij besloten zijn 
functie ter beschikking te stellen. Het bestuur heeft dat aanvaard en Gerrie bedankt 
voor zijn inzet bij het beheer van de gelden Wij gaan op korte termijn op zoek naar 
vervanging.  
                                 Namens het bestuur van de Stichting Johan Menkehorst 
 
Noot vd BBB redactie 
Tientallen jaren was Gerrie een spil in de BBB redactie, regelaar en animator voor 
de advertenties in (eerder) Zwart op Wit (later) BBB en hij regelde zeer 
plichtsgetrouw alle kopieerzaken. We gaan alles wellicht nog een keer in BBB 
‘nabeschouwen! Komende zomer hopen we -op de BBB barbecuemiddag- passend 
afscheid te kunnen nemen van Gerrie. 
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Wat u allemaal leest in deze april BBB 
> Laatste week nieuws                        > Lazarus? 
> TVO bestuurstafel                            > Koninginnedag Beckum 
> Dorpsraad actua                              > Accordeonvereniging 
> Een morgen peuterspeelzaal             > Mijmeringen 
> Sensatie in Saasveld; TVO1              > Basisschool aanmelding 
> Werkgroep Jeugd                            > Spelmiddag verplaatst 
> Gemiste kansen, column                  > Beckum’s Got Talent 
> Eieractie succes                              > Vossenjacht TVO jeugd 
> Persoonlijk                                     > Computercursus 
> Luk akkefietjes                               > Dorpsraad voorstelling (7) 
> Volle Polle spektakel                       > Jan Beldman 
> Koor Mix uit Zenderen                     > Bezuinigingen; Opinie 
> Wist u datjes                                  > Dodenherdenking 
> Handbal C-jeugd TVO kampioen       > Bejaardensoos jubileert 
> Zijlijn                                             > Parochienieuws 
> Basisschool zoekt sponsor               > Datumbank 
> Nieuwe plek handbalveld (foto)        > Jaarvergadering dorpsraad 
 
TVO bestuurstafel 
Voetbal; Voor het WK voetbal 2010 wordt er door TVO een poule 
georganiseerd. Nadere informatie volgt via het TVO nieuws. Willem 
Doornberg zal zijn trainerschap bij TVO 2 voortzetten voor het seizoen 
2010-2011. 
De Mixtoernooi organisatie heeft het programma rond. Op 16 mei 
vanaf 10.00 uur wordt het mixtoernooi met TVO senioren voetbalteams 
georganiseerd op ½ velden. Springkussen voor kinderen naast de 
consumptietent en muziek is aanwezig 
Teamnamen kunnen zijn; ivm komende WK in Zuid Afrika passende namen! 
Zoeloenezen’09 – Huttu’sBoys – ToetsieTrappers – MandelaMietjes – Borussia 
Goeiendag – ZZM ZeekZwak&Misselijk – HIK Heet In Kop – Zwat’n&Blaank’n – Real 
Rasta Köppe 
LET OP!!. Ivm uitlopen competitie lagere elftallen is nog een voorbehoud!! 
 

Dorpsraad actua 
De dorpsraadactiviteiten zijn het afgelopen jaar permanent in BBB vermeld. 
En staan in het jaarverslag dat de laatste weken alom ter inzage heeft 
gelegen, ook digitaal. De dorpsraad jaarvergadering was afgelopen 
maandag 19 april. Alle actiepunten voor de Beckumer belangen zijn de 
revue gepasseerd. Het kostte wat improvisatie om het actuele verslag van 
die vergadering op te nemen. Maar het was belangrijk genoeg om hiervoor 
ruimte te reserveren. In deze BBB op pag. 24 t/m 26  leest u de belang-
rijkste feiten van de Dorpsraad jaarvergadering! 
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Een morgen in de peuterspeelzaal 
De peuterspeelzaal ’t Bizonneke’ op een donderdagmorgen. Moeders, 
vaders (of opa’s en oma’s) parkeren de auto -of fiets bij mooi weer- naast 
de kerk of bij de sportzaal en brengen hun kroost via de trap achter de 
sportzaal in de speelzaal. Waar juffrouw Ellen en Ineke de kinderen 
opwachten. In het begin zijn sommige peuters onwennig en kijken de kat 
uit de boom. Anderen gaan spontaan en enthousiast spelen, alleen dan 
wel met anderen. Terwijl ook enkele kinderen even moeten huilen en 
moeilijk afscheid van mammie kunnen nemen. Maar na sussende woorden 
en een knuffel is dat euvel na een korte periode ook wel weer verholpen.  
De kinderen vermaken zich met puzzelen, knutselen plakken, tekenen, 
schilderen of in de open ruimte met trekker rijden. Ook is er tijd voor 
gezamenlijk zingen of dansen bij muziek dan wel een spelletje. De 
kinderen leren luisteren, de saamhorigheid is groot en de eerste stapjes 
naar de ‘grote wereld’ wordt gezet. En mocht er een kleuter zijn, die even 
niet bij de les is of ondeugd uithaalt (bv. bij het dansen de radio 
uitzetten!), dan volgt een reprimande en verplichte sessie van; alleen op 
de stoel blijven zitten. En zo hoort het ook. Tegen kwart voor twaalf 
komen de moeders, vaders (oma’s, opa’s) terug beneden bij de 
speelzaalingang achter de sportzaal. De juffrouw geeft boven achter het 
raam een teken dat ze hun kroost mogen afhalen. Veelal enthousiast 
begroeten de kleuters hun opvoeders, jassen worden aangetrokken, over 
de activiteiten wordt van gedachten gewisseld tussen de kleuters, juffen 
en moeders. De kinderen schuiven voorzichtig naast de ouder stap voor 
stap de trap af en een aantal kinderen rent snel naar de speeltoestellen 
achter de kleuterschool. Nog even in die schommel, op de wipkip of 
glijbaan en dan huiswaarts. Weer een morgen peuterspeelzaal bezoek zit 
erop! 
 
We vragen leidster Ellen Koster, 45 jaar, over haar 
bevindingen in de peuterspeelzaal; 
“Ik ben 45 jaar. En werk nu bijna 12 jaar als peuterleidster. De 
peuterspeelzaal in Beckum  heeft 2 groepen. Elke groep is twee ochtenden 
open. De dinsdag/donderdaggroep heeft op dit moment 14 peuters en hier 
werken twee leidsters. De maandag/woensdaggroep heeft gemiddeld 8 
peuters en hier werken ze met een leidster en een stagiaire. Hierdoor kon 
deze groep nog openblijven, wat natuurlijk heel fijn is anders komen er 
peuters op de wachtlijst. De peuters kunnen van twee tot vier jaar naar de 
peuterspeelzaal. 
 
Begane grond met meer bergruimte zou ideale locatie zijn  
De peuterspeelzaal is begonnen in het Proggiehoes ongeveer 21 jaar 
geleden. Bovenin bij ‘t Geertman zitten we nu 15 jaar. Het zou natuurlijk 



fijn zijn als we een locatie kunnen krijgen die op de begane grond zit en 
wat meer bergruimte heeft. Maar aan de andere kant, wij als leidsters 
vinden het altijd een gezellige ruimte. Ook als we naar buiten gaan, 
hebben we regels en die worden goed nageleefd. Bij slecht weer is er altijd 
de mogelijkheid om te fietsen en spelletjes te doen. 
 
Subsidie ongelijkheid? 
Om subsidie van de gemeente te krijgen moet elke groep minstens 12 
kinderen hebben, de oplossing voor de maandag/ woensdaggroep is dus 
het werken met een stagiaire. Dit is wettelijk ook goedgekeurd. Het is 
jammer dat het aantal peuters dat naar de peuterspeelzaal gaat wat 
terugloopt, maar dit is wel te begrijpen. Als kinderen naar een 
kinderdagverblijf gaan, dan kunnen de ouders geld terug krijgen via de 
belasting. Dit geldt niet als ze naar een peuterspeelzaal gaan. Eigenlijk zou 
dit gelijk moeten worden getrokken, want in Beckum gaan er nog veel naar 
de peuterspeelzaal en worden dan door oma of opa opgehaald. Oh ja, bij 
het stukje van ‘dat ze op een stoeltje moeten zitten’, zou ik nog bijzetten 
dat dit weinig voorkomt, alleen als we vaak moeten waarschuwen. Want in 
Beckum luisteren de kinderen in het algemeen heel goed. Ik werk ook in 
Hengelo en er is echt een groot verschil om daar te werken. Ook natuurlijk 
omdat je daar ook allochtone peuters in de groep hebt die nog geen 
Nederlands verstaan en/of spreken”.  
                                                                                          Jan Ottink 
 

 
de peuters parmantig op een rij met de juffen Ineke links en Ellen rechts 
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Sensatie in Saasveld 
De ommekeer, het was al eens gememoreerd in BBB, toen TVO in het 
najaar bij De Lutte zowaar een 3-4 zege wegsleepte. Maar toen bleek het 
om een éénmalig incident te gaan. Want TVO modderde maar wat aan en 
spelers die het verschil kunnen maken, lieten het afweten. Mentaliteit, 
instelling of domme pech? Vul het zelf maar in. Hoe dan ook; een vracht 
aan tegendoelpunten en weinig scoren betekende, dat TVO op de 
gewraakte voorlaatste plaats kwam te staan. Mede door het wegvallen 
van Rietvogels (6 punten weg!).  
Met spelers van concurrent DTC als getuige (vrij) toog de Beckumer 
formatie op 11 april naar Saasveldia. De koploper met veel scorend 
vermogen was huizenhoog favoriet. En wilde haar 75 jarig bestaan luister 
bijzetten met een zege om voor de titel te gaan. Het werd een 
memorabele middag. Want ineens stonden de koppies goed bij de TVO 
formatie. De passie droop eraf. Na vermeend buitenspel (maar niet 
gevlagd!) kon Robert in 2e instantie 0-1 scoren in de 30e minuut. 
Saasveldia drukte, TVO bleef betere kansen houden. Na wel 10 
blessureminuten(!) ging de pauze in, waarna de gastheren het verwachte 
offensief inzetten. Maar TVO gaf geen krimp, alle linies vochten als 
leeuwen en halverwege het 2e part viel de 0-2. Uit een goede aanval werd 
na een prima combinatie over rechts door Bart doeltreffend afgedrukt en 
heel TVO; spelers, bankzitters en schaarse aanhang ging uit het dak. In 
het restant bleef TVO feitelijk gemakkelijk overeind, want Saasveldia bleef 
verzanden in jachtig en te slordig spel. Ze waren als het ware slachtoffer 
van een slechte knobbelige grasmat. De ontlading nadien was groot bij 
TVO, 0-2 winst bij de koploper dankzij een puike teamprestatie. Nu nog 
vier finales…. Met eerst de cruciale ontmoeting tegen concurrent DTC’07 
op donderdag 15 april! 
                                                                                          Jan Ottink 
 
Eieractie dit jaar weer groot succes 
Zaterdag 27 maart was het weer zover. De jaarlijkse eieractie, verzorgt 
door TVO handbal kon weer beginnen. 
De meisjes van de c-jeugd en b-jeugd hebben het dit jaar weer erg goed 
gedaan. Ze hebben maar liefs 5600 eieren verkocht. De opbrengst van de 
eieractie is dit jaar een bedrag van €709,95. Hierbij willen wij de familie 
Goselink graag bedanken die voor ons elk jaar klaarstaan. Tevens dank 
voor de meiden van de kantine en Coby en Fons, voor de hulp die zij deze 
dag hebben gegeven. En natuurlijk niet te vergeten, al die mensen die van 
onze jeugd de eieren heeft gekocht voor Pasen. Hopelijk hebben we 
volgend jaar weer zo’n groot succes met de actie. Bedankt allemaal. 
                                                                Groeten TVO handbal 1 en 2 
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Werkgroep Jeugd 
Vrijdag hadden we een afscheidsavond van de werkgroep jeugd. We waren 
om 8 uur in Beckum en gingen met auto's per groepje naar ons beginpunt. 
Elk groepje had 8 verdachte pakjes gekregen en als we werden gepakt 
moesten we er 1 inleveren. 
Er was een groep met jongens en 1 meisje uit de Lutte die met auto's of 
op de fiets rond reden. We moesten naar de Drekkersweg 2 lopen waar we 
een kom soep kregen. Dat was onze tussenstop. Toen we dat op hadden 
moesten we verder lopen naar ten Dam, daar moesten we in 45 minuten 
zijn. Dat is alleen de eerste groep gelukt, de rest werd door de auto’s weer 
opgehaald. Bij ten Dam kregen we wat te eten en moesten we ons liedje 
zingen van 5 regels die we onderweg moesten bedenken. De winnaar van 
de avond was groep 4. Op het eind kregen we ook nog een muismat mee 
van ’t Proggiehoes met werkgroep jeugd erop. Het was een hele leuke 
avond. En iedereen die heeft mee geholpen de laatste twee jaar. Heel erg 
bedankt! 
                                   Groetjes, de afscheidsgroep van werkgroep jeugd 
 
Gemiste kansen                      column 
Het wapengekletter na de gemeenteraadsverkiezingen was al snel 
begonnen in den lande. Politieke stellingen werden betrokken, voorkeuren 
uitgesproken en voor (en achter) de schermen werden partijen en 
kandidaten benaderd en bewerkt voor een collegeplek. Landelijk leek de 
PVV een stevige stem te krijgen in plaatsen waar ze in de 
verkiezingscampagne -succesvol- hadden meegedaan. Maar hun 
polariserende kreten lijken geen effect te sorteren. Nu al blijkt in de 
praktijk dat de radicale PVV koers geen applaus oogst bij mogelijke 
coalitiegenoten. Zowel in Almere als Den Haag houden ze onhoudbare 
stellingen vast en kunnen/willen ze zich niet conformeren aan andere 
partijen. Laat staan dat ze genoeg capabele, betrouwbare mensen op hun 
lijsten hebben staan. En veel water bij de wijn doen is al helemaal niet hun 
ding, want dan zouden ze hun achterban verloochenen. Dat betekent voor 
de landelijke verkiezingen in juni dat de PVV in een spagaat zit. Dat wordt 
nog veel werk voor ‘de spindocters’ van Wilders om toch geloofwaardig 
voor die achterban over te komen én daadwerkelijk verantwoording te 
nemen. 
 
Bijna een vergelijkbare situatie doet zich voor in de gemeente Hengelo. 
Met veel bravoure en afzetten tegen de huidige regerende politiek scoorde 
Pro Hengelo met dikke zetelwinst. Maar bij de nieuwe coalitievorming bleek 
meteen dat het moeilijk regeren wordt met Pro Hengelo. Natuurlijk, 
frisheid, openheid, een nieuwe koers met helderheid en meer dualisme, 
wie zou daar op tegen zijn? Het mag allemaal wel anders en de bestaande 
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macht van het blok CDA en PvdA doorbroken worden. Dat zou ook voor 
Beckum voordelig kunnen uitpakken, want het bezadigde beleid van de 
laatste decennia heeft ons dorp nogal ‘wat windeieren gelegd’. Maar de 
opportunistische uitspraken vooraf van Pro Hengelo waren niet altijd even 
handig. En nu bij de collegeonderhandelingen die partij buiten de boot is 
gevallen, krijg je de verongelijkte reacties natuurlijk. Maar in de praktijk 
betekent dit dat Pro Hengelo vooreerst louter als oppositie-partij haar stem 
mag laten horen. Echter, gezien hun stevige argumentatie van het laatste 
jaar –ook in de pers- zullen ze de Hengelose politiek best wakker houden. 
Dat mag je toch ook een beetje winst noemen. 
 
Bovenvermelde situatie kon eind maart worden opgetekend. En de vorming 
van een CDA-PvdA college met aanvulling van 2 partijen leek een 
hamerstuk te zijn voor de gemeente Hengelo. Maar niets is zo weerbarstig 
als de politiek. De actualiteit leerde, dat heel weinig water bij de wijn werd 
gedaan. ’De SP moet erbij’ was een absolute voor-waarde van de PvdA. 
Het overleg mislukte dus na ettelijke overleg-sessies en het wederzijds 
zondebokken aanwijzen was begonnen. Intussen nam de PvdA de 
formatiehamer over en staat een coalitie van grotendeels linkse signatuur 
in de steigers. Maar zal met het CDA aan de zijlijn - wat overigens een 
zittingsperiode niet verkeerd is – niet teveel bestuurlijke kwaliteit worden 
ingeleverd? We zullen het zien en vooreerst moet aan de nieuwe coalitie 
gewoon het voordeel van de twijfel worden gegeven. 
                                                                                                  Knitto  
 
De bevrijding 65 jaar geleden Paaszondag 1945  
Het wordt deze maand in diverse publicaties herdacht en gememoreerd. 
Ook in Beckum. En als we de speciale uitgave Beckum Bezet en Bevrijd van 
1995 er op naslaan, lezen we de herinneringen van veel Beckumers. Van 
de families Heuker of Hoek, Vossebeld’s, Ter Boo, Hofstede, Altena, 
Kleinsman, Ottink, Scharenborg, Mentink en ten Dam. Zomaar een greep 
uit de vele belevenissen in ons dorp. Die gaan over groot en klein verdriet, 
heldhaftig optreden, angst, evacue’s en onderduikers. 65 Jaar geleden dus, 
op 1 april de 1e Paasdag. Waar ’s morgens de Vroegmis nog kon worden 
bezocht en waar Beckumers op weg naar de Hoogmis om 10 uur ijlings 
dekking zochten voor het geweervuur en terug naar huis vluchtten. 
‘Engelse en Canadese tanks reden Beckum binnen, sigaretten, zeep en 
chocolade werd uitgedeeld, het laatste Duitse verzet was gebroken en op 
karren en fietsen vluchtten de laatste bezetters’. Aldus kenschetsten die 
Beckumers de situatie op die memorabele 1e Paasdag 1945, de dag van de 
bevrijding. 
                                                                                       BBB redactie 
 



Luk akkefietjes 
Heel kort disse kear, want de eapel mot er in. Hennik van Hepscheut’n 
kwaamp vergang’ moand langs met zööd’n. Ie kèènt um joch wa, Hennik is 
etrouwd met Stökkeboon’Sientje en geet al joar’n de boer’n langs met 
bloom- en greuntezööd’n. Wie’j hebt ne fleenk’n greuntetuin en doar wi’w, 
ik en oons Mina, aaltied fleenk wat tier an doon. Laand ummedoon met de 
schuppe en good bemes’n. Nee, dat doo’w nig met zonne moderne plooge. 
Dat bespoard oe wal ne hoop wark, mer ik mot niks he’m van zonne 
plooge. Da’s alleene mooi veur ’t grote wark, veur mien moestuin geet er 
niks veur umme doon met de schuppe. Bie dat spit’n kriej de groond het 
beste trechte, oonkroed en kwekwe krie’j d’r dan het beste oonder. ’n Mes 
haal ik natuurlijk oet de gruppe achter de beeste. Want ie mot mie nig 
ankom’n met den compos of potgroond oet dee zekke, da’s ommoal 
pröttel. Mar good, ik heb van Hennik luk grote boon-, wottel-, sjalotten-, 
sloaboon-, andivie zoad’n koch en poteapel. Vergang’ wekke he’k ’t laand 
umme kreeng’ (har ’t trouwn’s bes in pokkel dat ha’k) en heb de easte 
zöödjes in rieng’ in de groond doane. Noe goa’k de vroo eapel pot’n en dan 
köw van’t zommer van die onmeunig lekkere nieje eapel op ’n teelder 
geniet’n. Oh ja, nog ef’n oawer miene akkefietjes in’t veurige nummer van 
dit blad. Kareltje van het Klüürpotlood hef mie telefonisch deur ‘n 
kuierdroad met hellige stemme bod doane. Ziene pertieje ‘t Wöt Nooit Wat 
kreeg joch ma 22 stem’n en hee kwaamp nig in’ road, mer ik mos mie 
nóóit mear bemeuj’n met ziene activiteiten, aans zwaaj’n d’r wat, dat dear 
‘t. Tja, dan zal dat kealtje nog steurig elk’n dag wa drok wean um de delle 
of te kear’n…                                                           HekselmesienHarry 
 
VOLLE POLLE crossspektakel op 1-2 mei  

 
Actiefoto met de snelle bolides in Volle Polle 2009 te Beckum 

(foto van internetsite Volle Polle) 
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Persoonlijk 
Geboren; Joep, zoon van Roy en Marloes Boenders 
               Maud, dochter van Danny Ottink en Nicole Kamphuis 
 
Koor Mix uit Zenderen 
Dit koor heeft op 21 maart een concert gegeven in onze kerk. Het was een 
prachtig concert, wel erg jammer dat er niet zo'n grote opkomst was. 
 De kerkdeurcollecte heeft 202,75 euro opgebracht en dit bedrag schenkt 
het koor aan de stichting Join 4 Energy, (deze stichting zet zich in voor 
kinderen met een Energy stofwisselingziekte).Het koor Mix wil u hartelijk 
bedanken en misschien tot een volgende keer. 
                                                                                        Diny Lansink 
 
Wist u datjes 
> TVOb1 haalde bij Sc.Denekamp na rust de volle winst met 0-5 en c1 had 
geen kind aan Excelsior, want met 10-1 werden de Rijssenaren naar huis 
gestuurd. TVO6 remiseerde (geneuglijk) bij WVV, het 5e overtroefde GFC 
met 4-1 en het 4e moest met 7-4 de winst aan Achilles laten. TVO3 
herpakte zich en wees koploper Bon.boys zowaar met een 1-0 nederlaag 
naar huis. Het 2e dacht met 1-0 te zegevieren op Tubantia3 maar kreeg in 
de 85e minuut onverwachts de gelijkmaker om de oren. TVO1 zag alle 
goede bedoelingen weer in duigen vallen. Zenderen V. strafte een 
keepersfout af en kon na rust gemakkelijk naar 0-4 uitlopen. (En dat tegen 
medekandidaat om de voorlaatste plek). En Rietvogels is uit de competitie 
gestapt!! Bij de ongenaakbare koploper Hurry Up konden de handbal-
dames1 geen eer behalen. In Drente werd het een 33-19 nederlaag… 
 
> TVO1 oefende tegen BSC/Unisson, doordeweeks en de koppies waren 
schoon. Fris van de lever dus met prima tegenstand. Bart kopte 1-0 binnen 
en een strafschop werd nog gemist. Nuttige partij… TVO c1 had veel 
moeite met het scoren tegen NEO. Voor rust een eigen knullig doelpunt 
betekende zelfs 1-1. Jorn G. echter hield het hoofd wel koel en zorgde voor 
de 3-1 eindstand. TVO2 haalde Paas- zaterdag in tegen Ensched.boys en 
winst op deze laagvlieger was noodzakelijk. Henri B. (1e 12 min) en Hennie 
W. (de rest) floten deze rommelige partij. Het 2e wist met moeite een 1-0 
voorsprong vast te houden (penalty Stef) en zag in de slotminuut een 
zuivere 2e treffer afgekeurd… Het TVO6 zevental dobberde naar een 4-1 
voorsprong, zag Vosta zowaar langszij komen en gaf toen even gas; 
eindstand 6-4. Het 3e ontving WVV3 en een klassieke snelle uitval 
betekende 1-0. Gaandeweg verloor het 3e de grip op de partij en 
grossierde in foute passes. Net toen WVV dichtbij een gelijkmaker was, 



sloeg het TVO trio weer genadeloos toe; Bart>Bas>Danny, dus 2-0 
eindstand… 
 
> TVO handbal moest naar WHC, dat bij broodnodige winst degradatie nog 
kon ontlopen. Het jeugdig TVO team deed haar best, maar moest na de 
thee aan de felle WHC ploeg de eer laten; 22-31 verlies. TVO5 en TVO4 
wonnen opnieuw, het 4e liep soepel over Twenthe met 4-1. Het 3e 
mazzelde bij Rood Zwart met 2-2 en het 2e moest de eer aan koploper 
Vosta laten met 4-2. TVO1 toog naar koploper Saasveldia en kon de borst 
natmaken. Maar… TVO presteerde knap als collectief en troefde dit keer 
haar opponent af in slagvaardigheid. Na de 0-2 winst nu nog 5 finales!!! 
Zie ook ’Sensatie in Saasveld’)… 
 

 
21 maart; De limousine met de C-jeugd meisjes handbalkampioenen van 

TVO (met aanhang) komt thuis in Beckum!! 
 
Adverteerders/sponsors gezocht 
Ook dit jaar krijgen  alle leerlingen  van basisschool De Bleek een jaarboek 
waarin alle hoogtepunten van het jaar worden beschreven.  Een mooi 
boekwerkje om te bewaren wat door de ouders en de kinderen erg wordt 
gewaardeerd. Dit jaarboek brengt echter kosten met zich mee waarvoor de 
school  geen budget heeft.  Voor dit jaar zijn we op zoek naar mensen en 
bedrijven die door middel van een advertentie of sponsorschap bij willen 
dragen in de kosten. Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met Dick Paalman (locatieleider De Bleek) 074-
3676270/06-14960967. 
                                                                              Basisschool De Bleek 
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Zijlijn Knutseloma 
Onlangs belde onze jongste kleinzoon, Edo van 10 jaar, of ik wilde komen 
helpen op zijn school met het maken van een bloem voor moederdag. Je 
moest er een beetje voor kunnen naaien en haken. Dat kon je natuurlijk 
niet aan mama vragen want dan was het geen verrassing meer. Samen 
met nog  vijf Oma’s was ik gistermiddag dus in Borne bij groep zes. Een 
enthousiaste juf legde uit wat de bedoeling was. Elk groepje kreeg een 
Oma toebedeeld en samen met de kinderen hebben we het binnenste 
rondje en al twee bloemblaadjes gemaakt. Er werd genaaid met 
maasnaalden en ik had geen vingerhoed meegenomen ! Halverwege werd 
er voor ons, Oma’s, thee geserveerd en een koekje voor iedereen. Er werd 
gelijk gevraagd of ze nu iedere middag een koekje kregen. Nee dus, alleen 
als de Oma’s op bezoek waren. Het is nogal een verschil met de houding 
van de kinderen nu en wij vroeger ! Nu zijn ze erg vrij en open. Een jongen 
uit het groepje waar ik bij zat, Kjell, vroeg hoe hij mij moest noemen. Ik 
antwoordde, zeg maar Oma Rie. Dat werd spontaan door de rest van het 
groepje overgenomen. Wij, Oma’s kregen om half vier een applaus en 
mogen volgende week nog een keer komen. Fijn hé !  
                                                                                    Rie Menkehorst 
 

Lazarus ? Over armoede, eenzaamheid, uitsluiting 
In de nieuwe Heilige Geest parochie zijn ook de oude Parochiële Caritas-
Instellingen (PCI's) samengevoegd tot één nieuwe PCI. Net als de parochie 
: met draagvlak in de plaatselijke geloofsgemeen-schappen, met oude en 
nieuwe vrijwilligers, met continuïteit en nieuwe inspiratie. De caritas zoekt 
bewust naar verbindingen met de diaconale activiteiten in onze parochie. 
Het is dan ook niet vreemd dat caritas en diaconie hebben samengewerkt 
om bij de start van de nieuwe parochie en van de nieuwe PCI een frisse 
impuls te geven aan ons denken en doen. Op hun uitnodiging komt op 21 
april de toneelvoorstelling Lazarus ?  naar Delden. Het stuk, dat wordt 
gespeeld door (ex-)dak- en thuislozen, gaat over armoede en uitsluiting, 
maar ook over menselijke waardigheid, doorzettingsvermogen, respect. Het 
handelt over ernstige thema's, maar het is geen somber stuk. De groep die 
de avond voorbereid,  zag de voorstelling kort geleden in Zwolle, en was 
onder de indruk van het spel dat deze amateurs met elkaar op de planken 
zetten. Of was het geen spel - waren het gewoon hun eigen ervaringen en 
verhalen die ze vertelden , met een lach en een traan ? In ieder geval 
bieden ze veel stof om over na te praten. Ook hiervoor is tijd, onmiddellijk 
na de voorstelling. Lazarus ?  speelt op 21 april in sporthal de Reiger in 
Delden. Ontvangst om 19.30 uur. Wanneer u wilt komen, wilt u zich dan 
opgeven? Via email: caritas@heiligegeestparochie.nl of telefonisch:0547-
276052. Van harte welkom!                                          Christianne Saris 

mailto:caritas@heiligegeestparochie.nl


Koninginnedag in Beckum 
 

 
Op vrijdag 30 april wordt Koninginnedag traditioneel ook gevierd in 
Beckum. Er is ’s ochtends een geweldig programma georganiseerd voor de 
kinderen van Beckum. We beginnen dit jaar met een muzikaal rondje 
Wildbaan. Daarbij zal de TNT fanfare de route aangeven, dus loop er maar 
achteraan. Ze vertrekken samen met kinderen en ouders om 9 uur vanaf 
het schoolplein en zullen dan op het “blauwe pleintje” op de Wildbaan een 
aubade brengen. Na het vervolg van de route en terugkomst bij de lagere 
school kunnen de kinderen hun ballonnen, uit de klas, ophalen voor de 
ballonnenwedstrijd. Let op; aan elkaar geknoopte ballonnen vallen vanaf 
dit jaar buiten de prijzen. Na het hijsen van de nationale driekleur op het 
hoofdveld van TVO, waarbij het Wilhelmus wordt gespeeld door de TNT 
fanfare, worden de kinderen verdeeld. Voor de kleinsten (peuterzaal t/m 
groep 3) gaat het programma verder in de gymzaal van ’t Geertman waar 
er gedanst, geschminkt, gegooid en gespeeld kan worden. Voor de grotere 
kinderen (groep 4 t/m 8) is er een sportief evenement georganiseerd op 
verschillende locaties in Beckum. Onder begeleiding gaat elke groep op 
pad. 
De ouders kunnen tijdens het programma op het schoolplein gezellig 
bijpraten onder het genot van in ieder geval een kopje koffie. Ook dit jaar 
zal burgemeester Kerckhaert weer verschijnen en de aanwezigen 
toespreken. Het begint op het schoolplein om 9:00 uur, dus kom op tijd. 
Deelname is gratis maar op eigen risico en ouders blijven verantwoordelijk 
voor hun kinderen. 
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persbericht 
Voorjaarsconcert accordeonvereniging “de 
optimisten” uit Delden 
Accordeonvereniging De Optimisten uit Delden geeft zondag 25 april a.s. 
haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Het repertoire is weer ‘voor elk wat wils’, 
van tango tot mars en van licht klassiek tot de muziek van nu. Naast het 
bekende B- en A-orkest respectievelijk onder leiding van Ger Akkerman en 
Esther Peressoni, zal deze ochtend ook het opleidingsorkest een optreden 
verzorgen. In maart van dit jaar is weer een groep beginnende muzikanten 
gestart onder leiding van Jacqueline de Vries. De accordeonisten uit dit 
orkest worden allemaal opgeleid door Jacqueline of Ger. Jacqueline heeft 
onlangs verschillende scholen bezocht en de leerlingen kennis laten maken 
met het accordeon. Misschien wilt u zelf ook accordeon (leren) spelen? 
Kom dan 25 april en meld u deze ochtend aan of kijk op onze website.  
 
Het concert vindt plaats in Muziekgebouw “In vriendschap”, De Mors 1, 
7491 DZ te Delden. Om 11.00 uur is de zaal open en om 11.30 uur begint 
het concert dat duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is gratis. Op 
onze website www.de-optimisten.nl kunt u terecht voor meer informatie 
over onze vereniging. Graag tot ziens. 
 

Mijmeringen 
We hebben net de gemeenteraadsverkiezingen gehad en de volgende, voor 
de Tweede Kamer, staan voor de deur. Veel van de bobo’s , nou ja, maken 
zich al zorgen over de regeerbaarheid van ons land na die verkiezingen en 
dat is wel begrijpelijk. Ze zijn al aan het berekenen welke partijen een 
coalitie kunnen vormen, zodat ze samen meer dan 75 zetels in de kamer 
hebben, een meerderheid. In de krant heb ik gezien dat zich al zestig (60) 
partijen hebben aangemeld die willen meedoen voor één of meer van de 
150 zetels die beschikbaar zijn. Je zou daaruit kunnen opmaken dat er 
zestig groeperingen zijn in Nederland die verschillende manieren hebben 
bedacht over hoe de problemen voor ons kunnen worden opgelost. De 
laatste tien jaar hebben we steeds regeringen gehad die bestonden uit drie 
partijen en nog vielen die allemaal, voor de vier jaar verstreken waren, uit 
elkaar, waardoor belangrijke beslissingen uitgesteld werden. Ik denk 
daarbij aan de crisis, aan de JSF, aan de kilometerheffing en nog wel meer. 
 
Het laatste grote debat dat ik een beetje gevolgd heb ging over 
Afghanistan. Ik wil het helemaal niet hebben over wie er wel of geen gelijk 
had, al heb ik daar wel een duidelijke mening over. Waar ik het over wil 
hebben is dat daar dagen over gepraat is. Ik zal er drie noemen die, met 
name op mij, wel indruk maakten met hun gepraat, dat waren Agnes Kant, 
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Femke Halsema en Alexander Pechthold. Ze vertelden alle drie verstandige 
dingen, of je het daar mee eens bent of niet is een andere zaak. Het 
resultaat van al hun betogen en inspanningen is, in mijn ogen, nul komma 
niks, want ze waren met te weinigen, hadden geen zetels genoeg. De 
beslissing werd genomen door de vertegenwoordigers van de twee grote 
partijen in de coalitie die het niet met elkaar eens konden worden.  
Volgens mij zijn er in Nederland drie, relatief grote politieke stromingen; 
rechts, de VVD en de PVV, maar de PVV kun je wel wegstrepen, die willen 
geen verantwoording nemen. Dat zie je nu weer in Almere; het CDA, het 
midden met neigingen naar rechts en de Partij van de Arbeid aan de 
linkerkant met neigingen naar het midden, naar het CDA. Volgens mij zijn 
stemmen op één van de andere partijen, verloren stemmen.  
Bovendien kun je een vereenvoudiging van de vorming van een nieuwe 
regering en een langere zittingsperiode, ook eenvoudig bereiken door een 
kiesdrempel in te stellen van bijvoorbeeld tien procent. Als je geen 10% 
van de stemmen hebt, geen zetels. Dan kun je het in de tweede kamer ook 
makkelijk af met 100 man in plaats van de huidige 150. Dat is ook nog 
eens een flinke bezuiniging. 
                                                                                Johan Menkehorst  
 
De Bleek 
Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid 
Beste ouder(s)/verzorger(s), I.v.m. de groepsindeling in het schooljaar 
2010-2011 willen wij graag tijdig weten hoeveel kinderen wij in de loop van 
het schooljaar kunnen verwachten. Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, 
loop dan even binnen en vraag naar ondergetekende (maandag en 
donderdag ben ik er bijna altijd). We spreken dan af wanneer u voor een 
informatiegesprek op school kunt komen; tevens krijgt u de benodigde 
papieren mee, eventueel aangevuld met een infopakketje. 
                                             Vriendelijke groet, Dick Paalman 
                                            (locatieleider basisschool De Bleek Beckum) 
 
Vossenjacht 
Op vrijdag 26 maart was het 's avonds wel erg druk in Beckum. Er was van 
alles gaande. De jeugd van TVO van de groepen 6, 7 en 8 begeleid door 
ouders moesten op zoek naar vossen die her en der in Beckum met van 
alles en nog wat bezig waren. Zo was de brandweer nog laat de putten aan 
het controleren, werden er bomen legaal gezaagd, was er een Sarah die de 
jeugd liet schrikken, plantsoenen nog wat bijgewerkt en werd het onveilig 
doordat er zwervers en zelf rovers gesignaleerd werden. Bovendien had de 
oude mevrouw geluk dat ze 's avonds laat nog een kaartje kon leggen op 
het terras met de dames van de thuiszorg. 



De groepjes moesten van de letters die ze bij de vossen ontvingen een 
woord maken en kregen als afsluiting in de kantine nog een broodje 
knakworst. Alle ouders en jongeren die geholpen hebben bij het slagen van 
deze vossenjacht bedanken we natuurlijk van harte. Op 26 mei zijn de 
kinderen van groep 2 en 3 aan de beurt en 2 juni is er een middag voor 
groep 4 en 5. Hieronder nog een foto van de dames van de thuiszorg.  
                                                                     TVO activiteitencommissie 
 

 
Vreemde figuren werden gesignaleerd bij de vossenjacht! 

 
Computercursus! Wie doet er mee? 
Er heeft zich een klein probleempje voor gedaan met de aanmelding van 
de computercursus die start in september. Ik ben per abuis de 
aanmeldingen kwijtgeraakt, ik heb nog een aantal namen onthouden. 
Diegene die tot nu toe nog bekend zijn: Trudy Meijerink 1x, Frans Scholten 
2x, Harry Asbroek 1x. 
Er was nog iemand die zich met 2 personen heeft opgegeven maar ik kan 
niet meer op de naam komen, zou u zich misschien nog een keer willen 
melden? Voor diegenen die zich nog willen aanmelden voor de 
computercursus u bent van harte welkom er zijn nog 2 plekken over voor 
de cursus in september! Hebt u interesse mail of bel even: 
lotjuh44@hotmail.com of 074-3676522 (06-11050437) 
                                                                          Groetjes Lotte Grashof 
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De Dorpsraad stelt zich voor (7) 
Jan Beltman 

 
 ‘Hallo, ik ben Jan Beltman. Ik ben 
samen met Marga en onze 3 
dochters in 2005 in Beckum komen 
wonen. Ik ben in Oele op een 
boerderij geboren, “Erve Groot 
Avest”. Maar i.v.m. onvoldoende 
uitbreidingsmogelijkheden naderhand 
een vastgoed opleiding gevolgd. 
Mijn werk bestaat nu uit makelaardij, 
taxeren en bouwmanagement. Het 
accent ligt nu meer op bouw-
management en bestemmingsplan-
technische zaken. Uit het buiten-
gebied komen regelmatig verzoeken 
om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen op bestaande erven. 
 
 

Mijn hobby’s zijn lezen, klussen, fietsen en met ons gezin op pad. 
Sinds enige jaren maak ik deel uit van de Dorpsraad Beckum. 
Eerst als lid namens de ouderraad van De Bleek, het laatste jaar als 
voorzitter. Ieder lid heeft een eigen portefeuille. Ik beheer algemene zaken 
en verkeer. De post verkeer vergt veel tijd omdat er belangrijke 
ontwikkelingen zijn in en rond Beckum. 
 
1.  Waar komt de N18 te liggen (tracé) en de aan- en afritten. 
2.  Hoe gaan we de extra verkeersdruk in verband met het geplande   
     bedrijventerrein “Stepelerveld” voorkomen om Beckum nog  
     enigszins leefbaar te houden. 
 
Hiervoor is mede een commissie opgericht, Taakteam N18, die deze 
belangen zeer goed behartigt voor en namens de Dorpsraad. 
Op 19 april 2010 zal ik afscheid nemen van de Dorpsraad. Wel met enige 
weemoed omdat het prettig is om direct iets te kunnen bijdragen aan de 
leefbaarheid van de Beckumse gemeenschap. Maar gezien de kennis en de 
inzet van de overige leden heb ik alle vertrouwen in de toekomst van 
Beckum. 
Hoe groot of klein het succes ook maar is’!  
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TVO Sport- en spelmiddag verplaatst ! 
De voorgenomen sport- en spelmiddag is in verband met geplande 
toernooien verplaatst naar 12 juni 2010. In goed overleg met het 
voetbalbestuur is overeengekomen dat er gebruik gemaakt mag worden 
van het derde veld. Nadere informatie over deze sport- en spelmiddag 
volgt. 
                                            TVO OMNI-jeugdbestuur, Erik Blaauwehand 
 
OPINIE; de wereldvisie van Jan Busscher 
Bezuinigingen!!  
Keiharde bezuinigingsmaatregelen zitten er aan te komen wat we allemaal 
in onze beurs zullen voelen. Wat echter ontbreekt tussen al het onheil zijn 
voorstellen voor keiharde maatregelen om te voorko-men dat de witte 
boorden boeven ons ooit weer in een crisis zullen storten. Het lijkt erop dat 
de burger gaat opdraaien voor de extreme bonuscultuur, terwijl de 
veroorzakers ermee wegkomen en ge-woon verder zullen graaien. 
Wanneer gaat de meerderheid nou eens beseffen dat wij na de tweede 
wereldoorlog steeds meer belasting zijn gaan betalen, voor een goed doel 
dat wel. 
Realiteit is dat dat goede doel, namelijk de sociale voorzieningen, in slechts 
een paar jaar volledig van de kaart zijn geveegd. Altijd onder het mom van 
de broekriem aanhalen, even door de zure appel moeten bijten voor betere 
tijden... die betere tijden komen echter nooit en nu wordt duidelijk dat de 
zwaarste klap nog moet komen. Verweer van de politici is dat de 
economische crisis het begrotings-tekort heeft doen oplopen tot ongekende 
hoogte. Vorig jaar is er wel 30 miljard staatsteun gegeven aan ABN AMRO, 
het is nog maar de vraag of de bonuscultuur daar blijvend zal veranderen 
of dat het allemaal maar tijdelijk is. Nu de regering zulke grote offers van 
haar burgers gaat vragen, is het niet meer dan redelijk dat er ook keiharde 
maatregelen worden genomen om de risico's van toekomstige crises te 
voorkomen. 
Het is opvallend dat er zo weinig verzet is tegen de maatregelen. Iedereen 
moppert en is boos, maar van een beginnend burgerlijk verzet zoals in de 
VS is hier geen sprake. Rampen en oorlogen worden vaak misbruikt om 
kapitalistische maatregelen door te drukken die anders nooit geaccepteerd 
zouden worden. Natuurlijk is Nederland niet getroffen door een ramp of 
oorlog, maar een economische crisis is ook een soort ramp en het risico 
bestaat dat deze crisis wordt gebruikt als dekmantel om onze 
welvaartsstaat stap voor stap af te breken... en dat er van reconstructie 
nooit meer iets zal komen. Nederland behoort tot de rijkere landen van 
Europa en met de eenwording is het niet gunstig als er een te groot 
verschil bestaat tussen de vele arme EU-landen en het kleine aantal rijke 
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EU-landen. Het lijkt erop dat we onder het mom van een economische 
crisis langzaam terug worden gebracht naar het niveau van de armere 
landen, zodat er geen grote verschillen meer bestaan in de toekomst. Dat 
is natuurlijk voor ons een grote stap terug, maar de witte boorden zullen 
zeker zorgen dat zij daar geen last van zullen hebben. De jeugd denkt dat 
deze welvaart er altijd is geweest en vinden alles vanzelfsprekend. 
Misschien verklaart dat het gebrek aan verzet en 'revolte' tegen alle 
veranderingen en bezuinigingen. Men denkt dat de overheid het beste met 
ons allen voor heeft en dat alles wel weer goed komt. Maar men hoeft niet 
eens zover in de tijd terug om te zien dat het allemaal niet zo 
vanzelfsprekend was. Niemand bekommerde zich echt om de armen of dat 
kinderen moesten meewerken om aan een bestaansminimum te komen 
voor een gezin, er was geen AOW, geen ziekenfonds en iedereen moest 
maar zien dat hij zich redde. 
Het is de strijd van de socialisten geweest die ervoor heeft gezorgd dat de 
verdeling eerlijker werd. Dat zijn we allang vergeten, maar laten we wel op 
onze hoede zijn dat onze verworvenheden niet van ons worden afgepakt 
ten gunste van een kleine bovenlaag. De geschiedenis leert ons dat 
dergelijke verworvenheden keer op keer moet worden bevochten. En dat 
zal waarschijnlijk zo door gaan en wel net zo lang  totdat het 
éénheidsbewustzijn wat massaler  is doorgebroken. Waarschijnlijk pas dan 
zal men gelijkgerechtigdheid als een (innerlijke) vanzelfsprekend gaan 
ervaren.  
                                                                                       Jan Busscher 
 

Dodenherdenking Beckum 
Op donderdag 29 april wordt om 15:00 uur de dodenherdenking in Beckum 
gehouden. Deze zal worden gehouden op de begraafplaats. 
De nationale dodenherdenking is altijd op 4 mei, maar i.v.m. de 
schoolvakantie houden we deze op 29 april. Dit omdat de kinderen van 
groep 8 van basisschool De Bleek hier ook aan meewerken.  
We willen graag iedereen van harte welkom heten!  
                                                                                                       Staf basisschool 
 

Bejaardensoos 
Oprichting voor ouden van dagen-middagen 
Op 7 april 1970 is deze opgericht. Na een voorbereiding en enkele 
voorgesprekken van Miny Vossebeld-Schuttenbeld en Arie Sonneveld ging 
deze op 7 april van start. Het eerste bestuur bestond uit Jan Eijsink, 
Bernard Vossebeld, Arie Sonneveld, Grada ter Avest en Rika Vossebeld, 
met als leidsters Mini Vossebeld en Jo Vossebeld. In 1973 moest Miny 
Vossebeld afhaken, vanwege ziekte, en zij werd opgevolgd door Janne 
Keppels. 
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Er werd één keer in de maand, van september tot mei, een bijeenkomst 
gehouden met verschillende onderwerpen: sinterklaas, kerstmiddagen, 
bingo en andere  ontspanningsmiddagen met verschillende onderwerpen. 
Later kwam daar ook nog een reisje bij, maar men moest alles zelf betalen. 
In 1976 sluit men zich aan bij Stichting Welzijn Ouderen in Hengelo, en 
werd de naam veranderd in bejaardensoos. Deze bestond uit 5 echtparen 
en 26 alleenstaanden. Het reisje heeft bestaan vanaf 1978 maar wel met 
enkele onderbrekingen (wegens animo en geldgebrek) want de Stichting 
Welzijn Ouderen was zuinig met het verstrekken van subsidie. 
 
Bestuur en leidsters losten elkaar af om verschillende redenen, er waren 
toen jaren bij met een kassaldo onder de 10 gulden. In 1986 klopte Irene 
ter Avest aan bij de Stichting Zomerfeesten, voor een klusje zoals 
schoonmaken, broodjes smeren, terrein opruimen, voor een vergoeding, en 
dat is op de dag van vandaag nog zo. Zelfs in 1995 moest men voor de 
tweede keer bij de Stichting Zomerfeesten aankloppen voor een extra 
bijdrage, anders kon het reisje en het 25 jarig jubileum niet doorgaan, en 
dit lukte. En omdat Benny Vossebeld al vanaf 1976 subsidie aanvragen 
invulde, vroeg men hem als  penningmeester, en dat lukte ook. Er kwam 
een andere opzet van het geheel om een grotere kasopbrengst te hebben, 
zodat het reisje altijd doorgang kon vinden. Maar de Stichting Welzijn 
Ouderen kon dit niet waarderen, en besloot geen subsidie meer te 
verstrekken, wat Beckum wel van Hengelo gewend is, want we horen er 
alleen bij als we moeten betalen. Maar met een flinke bijdrage van de 
leden gaat het uitje voor velen nog altijd door. 
De bestuursleden die de soos gehad heeft zijn naast de oprichters: B. 
Scholten, G. Assink, H. Oostrik, B. Gossen, H. Tijhuis, T. Annink, L. Jannink, 
W. Appelman. Ook de volgende leidsters hebben een lange staat van 
dienst gehad,  Miny Vossebeld, Janne Keppels, Jo Vossebeld, Irene ter 
Avest, Gerda Pot, Gerda Blanken, Anny Ottink, Sini Ottink en Anny Mentink.  
 
Verder hebben we ook nog een jubilaris in ons midden, namelijk Janne 
Keppels: 25 jaar lid, en ze was daarvoor 14 jaar leidster, zij werd met een 
bos bloemen vereerd. Dit jubileum hebben we afgelopen dinsdag 6 april 
gevierd. Deze middag werd verzorgd met de harmonicaband MIX. Erg 
mooie muziek, liedjes en schetsjes, deze middag werd afgesloten met 
koffie en broodjes. 
Verder  doen we nog we nog een verzoek om meer leden, want of het 
bestuur iets organiseert voor 35-40 personen of 50 personen: het kost 
evenveel. Kom er maar gerust bij voor het reisje van september en meld u 
aan bij het bestuur of één van de leidsters. 
                                                                            Namens het Bestuur, 
                                                                                      Jan ter Avest 



 
Jan ter Avest feliciteert jubilaris Janne Keppels met bloemen 

 
Grote diversiteit in wijkkranten Hengelo 
Zaterdag 30 januari 2010 is de jaarlijkse bewonersdag van de gemeente 
Hengelo gehouden. Eén van de programmaonderdelen was de workshop 
‘wijkkranten’. Deze workshop was bedoeld voor redactie-leden van de 
Hengelose wijkkranten. Ter voorbereiding van de workshop is er door de 
gemeente Hengelo een klein onderzoek uit-gevoerd. Het brengt de 
verschillen in productie en verspreiding van de wijkkranten inbeeld. De 
resultaten van het onderzoek worden in dit derde On Signalement van 
2010 gepresenteerd. 
Vijftien van de twintig Hengelose bewonersorganisaties hebben een 
wijkkrant. Hengelo telt in totaal twintig bewonersorganisaties. Vijftien van 
de twintig bewonersorganisaties geven een wijkkrant uit. De 
bewonersorganisaties krijgen subsidie van de gemeente voor commu-
nicatie met de bewoners in hun wijk of buurt. Toch zijn er dus 
vijfbewonersorganisaties die geen wijkkrant of iets dergelijks hebben. 
Hiervan wil er één in 2010 overigens weer met een wijkkrant beginnen. 
Negen van de tien woningen ontvangt een wijkkrant 
Tabel 1: Wijkkranten en de bijbehorende bewonersorganisatie 
bewonersorganisatie - wijkkrant 
Stadsdeel Noord 
Wijkraad Slangenbeek - Roerpen 
Wijkraad Hasseler Es - Hasseler Post 
Bewonersvereniging de Sterrenwacht - geen 
Bewonersoverleg Klein Driene de Noork - Wijknieuws Klein Driene de Noork 
Bewonersoverleg Elsbeek Elsbeek - Wijknieuws 
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Stadsdeel Midden 
Bewonerscomité Woolderes - Woolderesnieuws 
Bewonersorganisatie Hengelo - Midden Kiek'n op 'n Es 
Bewonersbelangen Weidedorp / Thiemsland - geen 
Wijkcomité 't Woolde - zonder titel 
Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt - Dichter en Noaber 
Binnenstadsoverleg - geen 
Stadsdeel Zuid 
Bewonersoverleg de Nijverheid- BON 
Wijkcomité 't Genseler - Nieuwsbrief 't Genseler 
Stichting Tuindorp - Tuindorp Bulletin 
Wijkraad Berflo Es/Veldwijk - Tussen Bier en Zout 
Stichting Driene - Wijknieuws Groot Driene 
Buurtkring Driene - geen 
Stichting de Schole - geen 
Bewonerscommissie Hengelo Zuid - Nieuwsbrief Hengelo Zuid 
Beckum - Beckum Beter Bekeken 
Een/derde van redacties maakt wijkkrant aantrekkelijker met opleuk-
rubriek. Het ligt natuurlijk voor de hand dat alle wijkkranten (100%) 
wijknieuws en informatie over wijkactiviteiten bevatten. Daarnaast is 
nieuws over de bewonersorganisaties een belangrijk element van de 
wijkkranten: 93% van de wijkkranten bevat informatie over dit onderwerp. 
In 57% is‘overige nuttige informatie’ te lezen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een lijst met telefoonnummers van contact-personen van bijvoorbeeld 
de woning bouwvereniging of de politie, maar ook aan adressen van 
bepaalde voorzieningen in de wijk. In eveneens 57% is nieuws op 
gemeenteniveau te lezen. Tot slot staan er in 36% opleukrubrieken in de 
vorm van puzzels, prijsvragen, kleurplaten en dergelijke om de wijkkrant 
aantrekkelijker te maken. 
Wijkkrant niet vaak op de website 
Internet is een handig en goedkoop medium voor het geven van actuele 
informatie. Maar liefst 86% van de bewonersorganisaties heeft dan ook 
inmiddels een website. Er is slechts een klein gedeelte dat de krant ook 
publiceert op de website (29%). De meeste websites (71%) worden voor 
meer zaken gebruikt dan alleen de wijkkrant. Zo staan recente nieuwtjes, 
activiteiten en uitkomsten van prijsvragen op de website weergegeven. 
Ook staan er in een aantal gevallen links op naar andere organisaties in de 
wijk. 
Productiekosten per exemplaar lopen sterk uiteen 
De goedkoopste wijkkrant kost per exemplaar € 0,15, de duurste  
€ 2,33. De duurste wijkkrant is dus 15 keer zo duur als de goedkoopste. De 
gemiddelde productiekosten van de Hengelose wijkkranten zijn € 0,62. Ook 
het aantal publicaties op jaarbasis loopt behoorlijk uiteen. Er zijn 
wijkkranten die 10 maal per jaar verschijnen terwijl anderen volstaan met 
één keer per jaar. Het gemiddelde aantal publicaties ligt op vier per jaar. 
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Ook het verschil in oplage tussen de wijkkranten is groot. Zo is er een 
wijkkrant die alleen aan 160 leden is geadresseerd. Ook zijn er wijkkranten 
die een oplage van bijna 6.000 stuks hebben. (Beckum Beter Bekeken,10x 
per jaar, heeft thans een oplage van 790 stuks, red.). De gemiddelde 
oplage bestaat uit 2.180 wijkkranten. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
adverteerders. Van de redacties plaatst 72% advertenties tegen betaling of 
ontvangt middelen uit sponsoring. 
Vrijwilligers belangrijk voor verspreiding 
Twaalf van de vijftien Hengelose wijkkranten worden verspreid door 
vrijwilligers. Er is ook een aantal redacties dat de wijkkrant tegen betaling 
laat bezorgen (29%). Betaalde verspreiding komt voor in verschillende 
varianten. Zo worden sommige wijkkranten verspreid met de Stadspost, 
andere door deelnemers van een zakgeldproject of een leerwerktraject. 
Het drukken van de wijkkranten verschilt nogal. Zo worden sommige 
wijkkranten op het werk van een van de redactieleden afgedrukt. Anderen 
laten de wijkkrant afdrukken in een copyshop. Weer anderen laten ze 
drukken in het kader van een leerwerktraject. Het doel van de wijkkranten 
is unaniem het informeren van buurtbewoners over het reilen en zeilen in 
de wijk. Dat doel staat bij 21% van de redacties ook omschreven in de 
statuten van de bewonersvereniging. Van de redacties van de wijkkranten 
meldt 71% dat er een positieve waardering is onder de lezers. 
De meeste redactieleden worden persoonlijk aangesproken en vergaren zo 
hun informatie. Een enkele redactie voegt een acceptgiro toe waarmee de 
lezer een willekeurig bedrag kan overmaken voor de wijkkrant. Uit het 
jaarlijks opgehaalde bedrag blijkt waardering. Verder is er door één 
bewonersorganisatie een enquête afgenomen waaruit de waardering blijkt. 
                                                                         Wijkservice gemeente Hengelo 
 
 

PINKSTERFEESTEN BECKUM 
21 t/m 24 mei 2010 

Vr. Seniorenmiddag – Beckumer avond – Hillstreet band 
Za. Beckum’s got talent – keizerschieten – Crystal Dream – 

Frans Duijts met liveband 
Zo. Highlandgames – Fietstocht – Plork e.d. Aannemers – 

Broadway – Wesley – the Hot Studs 
Ma. As’n gek in drek – Piratenfestival - Fred Llorett & the 

Copacabana’s 
 

Alle dagen disco Blacklight+groot lunapark op het 
Ossenveeld 



 

 
hekje vervaardigd in hek van tenniscomplex gemakkelijker om (voet)ballen 

terug te halen 

 
Achter hoofdveld/tenniscomplex: hier wordt het multiculturele handbalveld 

aangelegd; nog voor de zomer misschien?!? 
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De nieuwe dorpsraad Beckum deed verslag 
Na een aanloopperiode, waarin de dorpsraad in nieuwe bezetting haar 
strategie bepaalde en vastlegde, heeft ons vertegenwoordigend overleg al 
een flink aantal positieve stappen gezet. Maandagavond werd op de 
jaarvergadering in het Proggiehoes verslag gedaan van de kernactiviteiten 
die in Beckum spelen. Met als speerpunten de wozoco, N18 ontwikkeling, 
nieuwe locatie sportaccommodaties en eventuele nieuwe dorpshart 
plannen. 
 
Daartoe zijn de afgelopen jaargang vergaderingen gehouden met oa. 
gemeente, Welbions, Locatieraad vd. Parochie, TVO omni, OVVK, SMT 
Hengelo. Op de jaarvergadering kwamen als hoofdpunten; herinrichting 
dorpshart, (nieuwe) bestemming vd kerk, N18, relatie met gemeente 
Hengelo, fiets- wandelpaden, wozoco invulling, maatschappelijke stage, 
jeugdraad en nieuwe website aan de orde. 
De nieuwe website van de dorpsraad ging ook maandagavond de lucht 
in. Daarmee ging een gekoesterde wens in vervulling. ‘Een goede 
communicatie met de dorpsbewoners was altijd een basisvoorwaarde en 
daarvoor is Internet met een eigen website tegenwoordig een onontbeerlijk 
instrument’.  
Marianne ter Bekke presenteerde de gebouwde site; overzichtelijk, met alle 
nodige info en zonder poespas. Kortom een aanwinst voor de Beckumer 
dorpsraad aangelegenheden. Dank werd uitgesproken aan de bouwer(s) en 
mensen die de site gaan onderhouden. (oa. Rob v.d. Brug, Rik Lansink en 
Bernadette Morskieft).  
Jan Beltman gaat volgens eerder gemaakte afspraak stoppen na 1 jaar 
voorzitterschap, maar blijft met zijn expertise beschikbaar voor specifieke 
commissiezaken. Waarderende woorden van secretaris Rob van der Keur, 
applaus en bloemen waren zijn deel. Een nieuw dorpsraadslid moet nog 
benoemd worden, waarna in overleg de functies eventueel worden herver-
deeld.  
De financiële balans zag er gezond uit, maar een discussiepunt was het 
dorpsraadbudget versus de gemeentelijke bijdrage voor schouwzaken. 
Hierover is bepaald meer duidelijkheid (op papier) nodig om zaken verant-
woord te kunnen aanpakken en uitvoeren. Dit wordt met gemeentelijke 
betrokkenen afgestemd. Ook kon gemeld worden, dat ivm. financiële 
krapte het budget voor wijk/schouwzaken wordt gehalveerd. 
In een open discussie werd vervolgens de zaal betrokken; ‘zegt u het 
maar, wij zullen proberen uw vragen/suggesties tot tevredenheid te beant-
woorden’.  En er viel genoeg te bespreken! Over de oprichting van een 
werkgroep om een herinrichting vh dorpshart te bestuderen, inclusief een 
mogelijk breder gebruik van de kerk (multifunctionele activiteiten toelaten).  
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De werkgroep moet dan wel ‘body krijgen’ en geen vrijblijvend 
adviesorgaan blijven richting gemeente (want dan schiet het niet op, is de 
ervaring, red.). Volgens Welbions zou woningbouw de eerste 5 jaar nog 
niet aan de orde zijn in Beckum. Een mening waar men veel moeite mee 
heeft, ‘de dorpsraad moet druk blijven zetten’. Het buitengebied heeft (te) 
weinig prioriteit bij de gemeente, alhoewel na meerdere contacten wel een 
kentering is te bespeuren. De bouw vd. wozoco start volgens verwachting 
deze zomer en Carint gaat in een appartement een maatschappelijke 
invulling realiseren. Het handbalveld wordt vanaf volgende week aangelegd 
en zal eind mei gereed zijn. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal 
(ondanks een tegenstrijdige bericht vd. Provincie) geen extra vertraging 
krijgen, is de inschatting vd dorpsraad deskundige. Voor de jeugdraad is 
een subsidie-bedrag ‘in aantocht’ was de laatste, positieve, melding! 
                                                                                            Jan Ottink 
 
Nieuws v.d. H.Geest parochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Mei. 
 
Za. 1 Mei 19.30 uur: Géén viering. 
Zo. 2 Mei 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 8 Mei. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
Zo. 9 Mei. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wo.12 Mei. 19.30 uur: Hemelvaartsdag. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
Do. 13 Mei. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za. 15 Mei. 19.30 uur: Mariaviering. Gebedsviering. 
    Voorganger: Mevr.Diny Lansink. 
    Zang;Blasiuskids. 
Zo. 16 Mei. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Geurts. 
Za. 22 Mei. 19.30 uur: Hoogfeest van Pinksteren. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Huisman. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Zo.23 Mei. 10.30 uur: Eerste Pinksterdag. 

Gezamelijke Eucharistieviering van de 
H.Geest-Parochie in de Petrus-en 
Pauluskerk in Goor. 

    Gezongen door alle Jongerenkoren. 
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Ma. 24 Mei. 10.00 uur: Tweede Pinksterdag. 
    Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Saris. 
Za.  29 Mei. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
    Zang: Dames en herenkoor. 
    Er is Kindernevendienst. 
Zo. 30 Mei. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
In het maandblad”Geestig”,van de H.Geestparochie staat van elk van de 6 
Geloofsgemeenschappen het schema van de vieringen vermeld. 
Mededeling: Op 1 Juni wordt in het Proggiehoes in Beckum om 20.00 uur 
de parochieavond gehouden van de Gemeenschap van Beckum.Nadere 
gegevens hiervan volgen. 
                                                                          Riky Temmink. 
Datumbank 
19 april  Dorpsraad Jaarvergadering 
25 april  1e H. Communie 
28 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
29 april  Dodenherdenking 15.00 uur op de begraafplaats 
30 april  Koniginnedagfeest voor kinderen van de lagere school 
1 en 2 mei Volle Polle 
15 mei  Oud Papier 
15 mei  TVO; Sport- en spelmiddag TVO Jeugd 
16 mei   TVO; Mixtournooi 
19 mei  Werksoos Beckum-Bentlo-Hengevelde 
21 t/m 24 mei Pinksterfeesten Beckum 
26 mei  TVO; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
28 t/m 30 mei Jeugdkamp TVO 
29-30 mei TVO; Stormvogelstournooi 
 2 juni  TVO; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
 9 juni  KVO; Op reis 
19 juni  Oud Papier 
19 juni  TVO Tennis; Langstedag Tournooi 
19-20 juni TVO; Beachhandbal Hulsbeek 
4 t/m 10 aug. Muiterweek Beckum 
 
Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio en onderwijstype 
Vakantieperiode   Onderwijstype 
30 april t/m 14 mei  Meivakantie 
22 t/m 24 mei   Pinksterweekend 
9 juli t/m 20 aug   Noord  Zomervakantie bo  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hallo jongens en meisjes uit Beckum!!!! 

 
Tijdens de Pinksterfeesten is zoals gewoonlijk: Zaterdagmiddag = 

Kindermiddag!!!! 
 

Deze middag doen we, wegens het succes van vorig jaar, weer …. 
 

BECKUM’S GOT TALENT!!!!!!!!!!  
 

Dit houd in: een playbackshow of , als je iets heel leuks kunt en heel 
Beckum moet dit zien, dan moet je meedoen met dit spektakel. 

 
Dit is voor alle kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 en kinderen van klas 1 

en 2 van het voortgezet onderwijs. 
 

Er is een mooi podium, de schmink word geregeld en er zijn mensen die 
helpen met meegenomen spullen die op het podium moeten staan als 

ondersteuning, verfraaiing of om het extra spectaculair te laten lijken!!!!!! 
 

OPGEVEN KAN BIJ ANGELINE TE LINTELO VOOR 14 MEI !!  
TEL: 074-3676375!!!!!!!!! 
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