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 20 euro per jaar.
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430.

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS
teksten & coördinatie
opinietekst
vormgeving & layout
foto‟s
kopiedruk
verzending & distributie
advertenties
eindredactie

Jan Ottink
Jan Busscher
Bert van Dijk, Jan Ottink
Harry Jannink
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB
afwerkploeg
Tonnie Vossebeld
Jan Ottink

info teksten en kopij
info layout
info en opgave foto‟s
kopij inlevering
BBB-tjes
opmaak advertenties
vragen over verzending
telefoon BBB kamer

3676435; email: janottink@home.nl
3676119; email: bert.vandijk@home.nl
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl
email: janottink@home.nl
email: janottink@home.nl
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Johan Menkehorst: 3676590
3676601

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN

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. 95.83.94.318 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 in 2011: 27 april - 25 mei - 22 juni -21 september –

26 oktober - 23 november - 21 december.
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave!
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Je kunt niet alles in leven regisseren. Een kink komt snel in de kabel. Als
dan een belangrijke schakel in de BBB eindredactie enkele dagen wegvalt,
wordt het extra improviseren. En kan een „laatste stuk tekst of aangeleverde foto‟ wel eens ontbreken of zijn ingekort. Nood breekt wet, heet
zoiets. Desondanks is weer een volwassen BBB geproduceerd in een
Paasweek met ongekende temperaturen, ook dat nog…..

Laatste week nieuws
> Alweer een week geleden weliswaar, maar de Enschede Marathon kende
Beckumer deelname op de diverse afstanden. „Onze‟ Leo vh Bolscher
bedwong de hele in precies 4 uur, alle hulde. Verder werden gesignaleerd
op andere afstanden; Peter Winters, Wouter Lintsen, Frans Jannink, Frans
Wijlens, Martine Wijlens, Simone de Wit, Anouk t.Barge, Laura Bunte en
Toyna Menzing-Ottink. Hoe het ook afliep, duim omhoog voor iedereen!
> TVO2 was opnieuw te klein voor titelkandidaat Rood Zwart (0-4). TVO1
kreeg DEO op bezoek en kreeg revanche op de „domme‟ nederlaag onlangs
want na een 1-2 ruststand (poedels achterin..) werd eea rechtgezet. De
zomerpartij kabbelde voort en Rik schoot tenslotte de 3-2 in de rebound
binnen. Nog 2 partijen, nu 26 uit 20, och de 6e plaats is nog in zicht…

DORPSRAAD JAARVERGADERING
De Dorpsraad Beckum hield een nuttige jaarvergadering en de Tubantia
stond een verslag met actuele flinke zorgpunten. Omtrent leefbaarheid,
stagnerende woningbouw, kleedkamersituatie, de N18 etc. De Dorpsraad
gaat aan de slag met veel nuttige binnengekomen tips. En nam afscheid
van Marga Waanders, terwijl Thea Lintsen en Christel Pelle haar taken
overnemen.De notulen zullen binnenkort via de website beschikbaar zijn.
En in de volgende BBB wordt vd jaarvergadering verslag gedaan.

De BBB redactie wil in de mei BBB duidelijke info publiceren inzake;
- waarom duurt die aanbesteding vd Beukenhof bouw zo lang?
- Kleedkamer situatie; hoe gaat het vervolgtraject lopen?
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De Beslissende Fase
De Zonnebloem
Een kern van waarheid
Bedankje
Wolkenkrabbers
Napoleon
Zijlijn
Mop
De Commissie Vrijwilligers
Midvastenwandeling
Een bijzonder Wist u datje
Een geslaagde dag
Luk akkefietjes
TVO futsalkampioen
Datumbank

> De Stichting Druk voor Beckum
> Rouwen in de tijd
> KVO nieuws
> Koninginnedag 2011
> Twintig Voorzetten
> Ruilbeurs
> Wist u datjes
> The Voice of TVO
> Mijmeringen
> Zwart op Wit mei 1975
> Het vrijwilligersfeest
> Kruisjassen het eindklassement
> TVO mini‟s 3 kampioen
> Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum
>

De Beslissende Fase
Het is altijd vaste prik zo in het voorjaar. Bij elke club filosofeert
men over de prestaties van de teams. Zit er een kampioenschap of
promotie in, heeft de concurrentie een zwaar programma, kunnen
we degradatie ontlopen, hebben we überhaupt wat te zoeken in
een hogere klasse? etc. etc.

Situatie per 17 april 2011

Zo ook bij TVO, waar de handbaldames1 nog kans hadden om degradatie
te ontlopen. „Ondanks het talent is de formatie nog net iets te jong en
wordt handhaving een hele kluif‟ was de terechte stelling. De partij tegen
SVWW werd evenwel met 17-23 gewonnen en de laatste pot tegen Stevo
brengt de beslissing.
De actualiteit leerde dat TVO1 de laatste partij tegen Stevo helaas met een
punt verschil heeft verloren, dus toch degradatie. Jammer, maar met het
jonge talent gloort best perspectief .Dames3 hebben inmiddels met vlag en
wimpel de titel al behaald en het 2e eindigde op een middenmoot positie.
Bij de voetbal was de situatie voor het 2e, 3e en het zaalteam vrij
rooskleuring. Dwz. voor deze teams een 2e plaats op de ranglijst met, in
theorie, nog kampioenskansen. Maar dan moet verder wel gewonnen
worden, de concurrentie punten verspelen etc., het bekende riedeltje dus.
We praten dan over medio april.
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Bij het 2e zijn Rood Zwart3 en Wilhelm.school2 ook nog in de
kampioensrace. De lastige klussen tegen Bentelo2 en Hengelo2 werden
door TVO met krap 1-0 gewonnen.„ Nu de slotfase dus. Trainer Wim
Doornberg is best optimistisch: “Rood Zwart ontmoeten we nog 2x, ook
Wilhelmin. school uit nog. Als we op volle sterkte kunnen opereren met de
routine in de as, schat ik onze kansen redelijk in. Maar ja het blijft voetbal
en een puntje is zo gemorst.” En inderdaad, een week later ging men
ongenadig onderuit bij Rood Zwart (4-0) en lijken de titelkansen verkeken.
TVO3 leek lang te moeten berusten in maximaal die 2e plaats, want HSC5
was ongenaakbaar. Na het onverwachte verlies vd. groenhemden tegen
Rood Zwart4 kan het 3e echter nog hopen op de 1e plaats, mits de
inhaalwedstrijden plus de directe confrontatie tegen HSC thuis in winst
wordt omgezet.
Tom Ellenbroek, eerdere goalgetter in het 1e en na lange blessure-malheur
weer fit genoeg voor het 3e is vrij zelfverzekerd: ”HSC verloor onverwacht
van Rood Zwart en heeft nog een zwaar restprogramma. Ik zie ze nog wel
een of meerdere punten morsen. Maar het blijft ook voor ons zaak, om
elke week voluit te gaan. Als we niet verzaken, zou de thuispartij tegen
HSC wel eens beslissend kunnen zijn”. Bij Rood Zwart werd vervolgens
geen fout gemaakt en na de thee het verschil gemaakt; 3-4 winst.
Het TVO zaalvoetbalteam stoomde na aarzelend begin door naar de 2e
plaats en zag DETO vervolgens punten morsen. Het laatste duel werd in
Almelo gewonnen en de titel was voor „debutant‟ TVO! . Elders in dit
nummer verslag van deze wedstrijd. Voor de volledigheid; TVO6 het
veteranen 7tal doet na het kampioenschap van vorig jaar opnieuw goed
mee en heeft denkelijk alleen NEO als opponent die net iets „fanatieker‟ is!.
Voor TVO1 is de beslissende fase ook aangebroken. Na het wisselvallige
presteren was een tijdlang degradatie niet ver uit beeld. Maar de spelers
hebben tijdig in de spiegel gekeken en beseften dat hoogmoed geen
punten oplevert.
Trainer Thijs Vaanholt heeft hun dat besef mede bij gebracht, het
evenwicht hersteld en gretigheid gekweekt. Qua zwaarte vh. resterende
programma zou TVO in deze laatste fase via winstpartijen best op kunnen
schuiven naar een hoge middenmootpositie. Maar dan moet de ingezette
lijn wel vastgehouden worden. “Aan de 3e periodetitel willen we nog niet
denken, gewoon per wedstrijd er vol tegenaan en zien waar het schip
strand”, stelt Thijs nuchter. De eerste partij was vervolgens tegen VIOSB,
slechts 1-1, tsja. Maar Lochuizen werd vervolgens met 7-1 afgedroogd
waarna men bij DEO weer in de fout ging, 2-0 verlies. Zodat het 1e gewoon
eervol de competitie moet afmaken.

Jan Ottink
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De Stichting Druk voor Beckum

Het voorjaarsoverleg leverde een aantal interessante feiten en conclusies
op. Voorzitter Johan Menkehorst legt na 10 jaar de scepter neer en is
opgevolgd door Egbert Pasman. Een rooster van aftreden voor de
bestuursleden werd vastgesteld en het (gezonde) financiële plaatje is
besproken. De taken vd. bestuursleden zijn uiteengezet en de organisatie
tav. de uitgifte van BBB, (inclusief advertentiebestand) en andere
kopieerzaken nog eens vastgelegd.

Vrijwillige bijdrage BBB kan omhoog

De constatering dat de jaarlijkse vrijwillige bijdrage BBB de laatste 2 jaar
duidelijk minder opbrengt, noopt de Stichting tot een andere opzet. En
hoopt dat -zoals bij eerdere jaren- met de ingesloten machtigingskaart toch
meer een reden is om te doneren. Hogere papierprijzen, leasekosten,
afschrijving en drukkwaliteit van BBB (met full color advertenties) zou een
goede reden kunnen zijn voor een hogere waardering vd. lezers. Daarom
wordt nu een machtigingskaart -met een aparte bankrekeningnummer- in
BBB gevoegd. Opdat ook onze penningmeester naast de advertentie- en
abonnements-opbrengsten een helder beeld krijgt van de inkomsten vd.
vrijwillige BBB bijdrage vd. lezers.
Gestreefd wordt om deze actie in de april BBB in te voeren!

Uitbreiding BBB distributie buiten Beckum

Er gingen al een tijdje stemmen op om BBB „breder ‟te verspreiden‟. Dwz.
in omliggende gemeentehuizen en verzorgingshuizen en/of wachtkamers
van artsen etc. Een aantal positieve reacties werden al ontvangen en eea.
wordt verder geëffectueerd

Barbecue voor alle BBB vrijwilligers eind augustus

Alle BBB medewerkers, inclusief afwerkploeg en vaste bezorgers worden
zondag 28 augustus weer uitgenodigd voor de zomerbarbecue bij ‟t
Geertman (om 15 uur). Daarmee wil de St.Druk voor Beckum weer haar
waardering uiten voor de trouwe maandelijkse inzet van die vrijwilligers.

Jan Ottink

Bedankje
Hallo mensen van de TVO jeugdcommissie. Ik vond het een grote
verrassing dat ik een kaartje en een waardebon heb gekregen. En daarom
wil ik jullie bedanken. Het gaat nu al een stuk beter met mij, en ik hoop dat
snel alle pijn weg is.

Groetjes, Loes Veldhuis
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De Zonnebloem

Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven
niet vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een
landelijke vrijwilligers-organisatie voor alle gezindten die daar wat aan
probeert te doen. Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de
Zonnebloem. We zijn daar met 15 vrijwilligers actief met het bezoeken van
mensen en het organiseren van diverse activiteiten.
We proberen altijd op een zo integer mogelijke wijze te achterhalen welke
inwoners van Beckum hier behoefte aan hebben en tot onze doelgroep
behoren. Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en
zodoende kunnen we wel eens mensen over het hoofd zien. Om echter
niemand te vergeten willen we een beroep doen op u die dichtbij/naast
desbetreffende persoon staat. Geef het ons aub. door. Misschien behoort
hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets voor hem/haar betekenen.
U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk:

Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290 erikkleinsman@planet.nl

Rouwen in de tijd
Lezing door Marinus van den Berg. Maandag 23 mei 2010 om 20.00 uur.
Marinus van den Berg heeft veel goed ontvangen boeken en gedichten
geschreven over verlieservaringen en rouwverwerkingen.
De lezing wordt gehouden in Mortuarium Stad en Ambt Delden,
Langestraat 82a in Delden. Toegang is gratis. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Deze avond is het initiatief van Stichting Mortuarium Stad en Ambt Delden.

Gerry Leferink : 06 - 51170704

Een kern van waarheid

COLUMN

Met rood hoofd las hij dat de bankbobo‟s, die laatstelijk van overheidswege
nog een miljardensteun hadden ontvangen om de bank overeind te
houden, nu een miljoen-plus bonus hadden ontvangen. Bovenop hun
miljoen-plus salaris… Waren ze nou helemaal van de pot gerukt? Er was
toch bij herhaling afgesproken dat die zelfverrijking afgelopen moest zijn?
Het hoofd werd steeds roder, hij blies zijn afschuw over deze wantoestand
met veel frustratie van zich af, trok zijn jas aan, sloeg de deur achter zich
dicht en ging een stevige wandeling maken.
De hausse van het bericht deed zich gelden. De beroering klonk alom door,
klanten van de betrokken bank wendden zich af en gingen naar een andere
bank. (Die het verrijkingsspelletje weliswaar op kleinere schaal ook wel
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speelden, maar dat tactisch, communicatief beter verpakten, maar ala). De
argeloze bobo‟s zagen vanuit hun ivoren toren, dat de immuniteit
afbrokkelde en het voetvolk die arrogantie niet meer pikte. Want in de
snode plannen kwam ook voor om pensioenen voor de gewone man te
bevriezen, ook dat nog. Er kwamen ongenuanceerde paniekreacties. Ze
wilden de bonus terugstorten en de regering stelde voor om 100 %
belasting op die bonus te vorderen. Waarop weer juridische haarklovers
reageerden; die bonus terugdraaien dan wel 100 % belasten kan helemaal
niet volgens eerdere contracten, wetten en (internationale) verdragen. En,
daar heb je het weer, topambtenaren die voor hun (bank)instantie een
excellente prestatie leveren, mogen navenant beloond worden. Anders
verlies je die mensen en trekken naar de concurrent en/of buitenland.
Je wilt er feitelijk niet aan, maar hier zit misschien wel een kern van
waarheid in. En is met enige fantasie toepasbaar op topambtenaren en
politici, die de hectiek van beleid voeren en regeren – en de kritiek daarop
– beu zijn. En „een veilig heenkomen zoeken‟ in de raad van bestuur van
een mammoetconcern of vergelijkbare functie. Om daar meer in de luwte
megasalarissen op te strijken die de zg. Balkenende norm ver overstijgen.
Voorbeelden te over van sterke managers en politici. Zeggen u de namen
Wijers, Kok, Bos, Zalm, Eurlings etc. u iets? Juist.

Knitto

KVO nieuws
Bijna vijftig dames zijn dinsdag 22 maart 2011 creatief bezig geweest. De
dames van het bestuur hebben deze avond goed voorbereid. Een enorme
doos met strokransen pasten nauwelijks in de auto en even zo vele dozen
met schuursponsjes waren van tevoren besteld en daarna weer bij
verschillende winkels opgehaald. De kransen waren van te voren allemaal
gespoten in de kleuren zwart en zilver. Op de bewuste avond stonden alle
attributen al klaar op de tafels die in u-vorm opgesteld. De eerste dames
waren al vroeg aanwezig en gingen direct aan de slag. Nauwelijks tijd om
een kopje koffie te drinken, werden de scharen al ter hand genomen. De
bedoeling was om een gezellige avond te hebben met een kopje koffie iets
te drinken en met elkaar bij te kletsen en ondertussen een mooie krans te
maken. Maar de dames liepen zo hard van stapel dat de eerste om kwart
over 8 al klaar waren! De verschillende kransen, gemaakt door het
bestuur, dienden als voorbeeld. De dames konden zo thuis de kransen nog
verder versieren. De april activiteit is een bezoek aan Plodd‟nfebriek in
Haaksbergen op woensdag 20 april. De grote fietstocht vindt plaats op
dinsdag 24 mei, vertrek 8.30 uur bij de kerk. Opgave hiervoor graag zsm
uiterlijk 17 mei. De eigen bijdrage wordt zsm bekend gemaakt.

Bestuur KVO
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Koninginnedag 2011
Ook dit jaar is er met Koninginnedag weer van alles te doen voor de
Beckumer jeugd. Op en rond het schoolplein heeft de Koninginnedagcommissie gezorgd voor een leuk programma voor alle kinderen van
Beckum.
Voor de kleinsten is er in 't Geertman een superleuke en actuele
poppenkastvoorstelling, een goochelaar, springkussen en schminken.
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 is er een leuke vossenjacht
georganiseerd en voor de groepen 6, 7 en 8 staat er een sportief/ creatief
programma, met onder andere "Minute to win it" op stapel.
Nieuw en dit jaar voor het eerst , is het programma voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs. Voor hen is er een darttoernooi, aansluitend aan het
ochtendprogramma, vanaf 12:30 uur. Ook leerlingen van groep 8 mogen
hieraan deelnemen.

Wolkenkrabbers
Dubai bouwt aan een wolkenkrabber van meer dan een kilometer hoog,
terwijl het al het hoogste gebouw ter wereld van 828 meter hoogte op zijn
grondgebied heeft staan. Dat is heel knap. Maar ook behoorlijk idioot.
Economisch heeft het geen enkele zin. Bovendien zijn de hoogste torens
vaak een voorbode van recessie, maar dit terzijde. Fallische bouwgekte,
ofwel: wie heeft de grootste? Geestelijke onvolwassenheid kun je het ook
noemen. Saudie-Arabië begint aan een toren die liefst 10 keer zo hoog
moet worden als het hoogste gebouw van Nederland, de Rotterdamse
Maastoren. Het hing al een tijdje in de lucht, maar de Saudische sjeiks
willen Dubai en de rest van de wereld voor eens en voor altijd laten weten
wie de hoogste wolkenkrabber ter wereld heeft. Kort geleden kreeg de
bouw van de Kingdom Tower voor de stad Jeddah definitieve goedkeuring,
al moet je natuurlijk altijd wachten op het eindresultaat.
Plan is in ieder geval om een wolkenkrabber van ruim 1.600 meter hoog
neer te zetten, pakweg twee keer zo hoog als de Burj Khalifa in Dubai.
Kosten ruim 20 miljard euro, alsof de totale gekte nog niet uitgebroken
was. Wat ik bedoel te zeggen: Geld vertegenwoordigd in essentie energie.
Als we voor het gemak even iemand nemen die 1850 euro in de maand
verdiend kunnen we ook zeggen deze persoon heeft een maand lang zijn
energie geleverd voor 1850 euro. In een jaar is dat 22.200 euro. Een werklevenlang, zeg maar 45 jaar is dat ± 1 miljoen euro. Hieruit volgt, dat een
miljonair dus bezit heeft genomen van de levenslange energie van een
ander mens. En een miljardair heeft bezit genomen van de energie van
1000 mensenlevens. Of dat eerlijk is? Nee, verre van dat, een medemens
kan in mijn beleving niet iets bewerkstelligen wat hem het recht geeft om
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ook maar in de buurt van zo‟n bedrag te komen. Maar ons huidige systeem
is wel op deze manier van uitbuiting gebaseerd en wordt als volstrekt
legaal beschouwd. Sterker nog, de conservatieve stroming in de politiek is
hier nog steeds fel voorstander van. Elk jaar, ook in deze tijd van recessie,
wordt met veel bombarie bekend gemaakt hoeveel miljardairs er weer zijn
bijgekomen, dus gaat het goed, maar met wie eigenlijk? Vervolgens
houden de politieke wereldleiders ons voor dat armoede in de wereld met
de huidige financiele middelen niet is op te lossen. En het is ook wel
duidelijk dat het huidige systeem zich daarvoor niet leent. Een beter
signaal om tot een ander systeem te komen is er eigenlijk niet. Niet de
vraag, is er voldoende geld, maar de vraag, is het technisch mogelijk en
kunnen we de voedsel, energieproduktie en de daarmee gepaard gaande
vervuiling aan, is relevant. Wie zich hier zonder vooroordeel in gaat
verdiepen komt al snel tot de conclusie dat dit met het grootste gemak
zeer wel mogelijk is. Met de huidige technische mogelijkheden kunnen in
feite alle kerncentrales worden gesloopt en in de energiebehoefte kan op
andere manieren schoon veilig en simpel worden voorzien. Mensen als
bijvoorbeeld Prof.dr. Wubbo Ockels beamen dit niet alleen maar zien dit
liever vandaag als morgen realiteit worden. Het enige wat dit nog in de
weg staat zijn de huidige op geld (en olie) gebaseerde machtsstructuren in
deze wereld die wij nog steeds laten voortbestaan. Het is een simpele
natuurwet, dat ”alles wat is”, zichzelf in stand wil houden, dus ook deze
machtsstructuren. Die zullen dus niet vanzelf verdwijnen, dit kan alleen
door druk vanuit de bevolking of misschien door een knalharde landing van
het huidige systeem.

Twintig Voorzetten

richting Susan Annink

We zijn voor deze twintig voorzetten uitgekomen aan de Ganzebosdijk
waar sinds enkele maanden een jong stel woont, dat de drukte van de stad
Enschede is ontvlucht. Hoewel ontvluchten wel een heel zwaar woord is,
wordt terloops duidelijk gemaakt. De van oorsprong rasechte Beckumers
hebben daar een tijd geneuglijk gewoond, dat zeker. Maar „de trek‟ naar
Beckum was ontegenzeggelijk, ook al door hun sportieve en culturele
activiteiten hier al jarenlang. We spitsen onze vragen toe op de vrouwelijke
partner, waarmee we de verdiensten van haar vriend zeker niet
bagatelliseren. Want hij was jarenlang (13 jaar!) grensrechter bij TVO1
voetbal en tevens een van de leiders bij het jaarlijkse TVO jeugdkamp.
Terwijl hij als DCB bestuurder ook de Oud IJzer Actie van de dartclub mede
organiseerde. En sinds zo‟n zes jaar zit hij als penningmeester in het TVO
voetbalbestuur.
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Maar nu gauw over naar de verdiensten
en kenmerken van die vrouwelijke
partner! Zij heeft zich jarenlang ingezet
voor de handbal van TVO; als trainster,
coach en technisch commissielid. Zij
schreef
een
communicatieen
beleidsplan voor de handbal en was ook
actief bij de jeugdkamp organisatie van
de sv TVO. Bovendien heeft ze TVO
Nieuws-nieuwe-vorm voor een belangrijk
deel gestalte gegeven de laatste jaren.
Ze is kortom bedreven in het
communicatievak en daar doet heel TVO
haar voordeel mee. Haar trainerschap
moest ze -sinds kort- noodgedwongen
neerleggen vanwege malheur met de
knie en heeft een operatie ondergaan.
Dat weerhield haar niet om bij de
bestuursproblemen van TVO handbal de
verantwoording te nemen en ze zit nu in
het handbalbestuur. U ziet het al; zij heeft een grote staat van dienst voor
het Beckumer sportgebeuren. Reden genoeg om deze Twintig
Voorzetten te sturen naar Susan Annink, aangenaam!

Leeftijd/gezin/beroep/hobby‟s:

27 jaar / relatie met Marco / ambtenaar openbare orde en veiligheid bij de
gemeente Oldenzaal / avondjes uit, reizen, wandelen met de hond,
spelletjes, TVO en FC Twente.

De sportcarrière:

Vanaf mijn 6e tot mijn 18e gehandbald, daarnaast altijd paardgereden en
een aantal jaren getennist.

Het hoogtepunt:

Als actieve sporter geen echte hoogtepunten. Kan me wel herinneren dat ik
erg trots was en het een eer vond om voor het eerst met dames 1 mee te
mogen doen. Als trainer natuurlijk het behaalde kampioenschap van dames
3 deze maand. Gelijk het eerste seizoen in deze samenstelling kampioen,
dat legt de lat hoog voor volgend jaar.

Van Loninkvoetpad tot Kuipersdijk en nu Ganzebosdijk,
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hoe „voelt dat‟?

Van de boerderij naar de stad en nu weer terug in Beckum; heerlijk! Goed
toeven op „erve Nales‟.

Hoe komt dat zo; die betrokkenheid en actief zijn bij de sport?

Ik ben gek op sport. Om zelf te doen, maar ook om te kijken. Ik heb altijd
gehandbald, maar de laatste jaren „aan het klungelen‟ vanwege blessures.
Omdat ik toch graag betrokken wil blijven bij TVO handbal ben ik trainer
geworden. Jarenlang jeugd getraind en sinds dit seizoen trainer van dames
3 en de jong recreanten. TVO draait op de inzet van veel vrijwilligers en
daar draag ik graag mijn steentje aan bij. En sinds kort dus ook in het
bestuur, voornamelijk om uitvoering te geven aan de sportvisie TVO
handbal die we vorig jaar met een aantal mensen binnen TVO hebben
geschreven.

TVO handbal nu in dipje, maar er komen weer betere tijden:

Een dipje?? Dames 3 is deze maand kampioen geworden, daar komt
recreanten 2 wellicht nog bij, de jeugdteams zijn allemaal in de top-4
geëindigd en volgend jaar mogen we weer een heel aantal nieuwe mini‟s
verwelkomen. Helaas heeft dames 1 het dit seizoen net niet gered in de
regioklasse, maar dit team heeft enorm veel talent, dus dat belooft wat
voor volgend jaar. Daarbij kunnen we als vereniging steevast rekenen op
een grote hoeveelheid vrijwilligers die zich inzetten voor de club.

Komend seizoen weer 3 seniorenteams in competitie?

Ja, zoals het er nu naar uit ziet wel. En nog twee recreanten teams hè.

Organisatie jeugdkamp, hoeveel jaar al actief bij organisatie?

Een jaar of zes nu. Na een weekend met 30 of 40 dolenthousiaste 10- en
11-jarigen ben je gesloopt, maar het is ieder jaar weer een feestje om te
doen. Voorlopig nog geen ambitie om te stoppen.

Momenteel zitten Marco en jij in de lappenmand, nog actief sporten
in de toekomst?
Dat is wel het streven natuurlijk. Eerst maar eens goed revalideren.

Hollandse soap op tv:

Ben meer van series zoals Grey‟s Anatomy of goede Nederlandse
dramaseries.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten:
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Toiletteren, radio aanzetten, ontbijt maken, krant lezen. Buurhond Willem
kan zichzelf redden…

Het is fijn toeven aan de Ganzebosdijk, maar elders in Beckum
zoeken we op termijn een definitieve plek:
Dat is op den duur wel de bedoeling.

Pauw & Witteman, de Voice of Holland, Korenslag, de Wereld draait
door of Boer zoekt vrouw? En waarom?

De Wereld Draait Door; veelzijdigheid qua onderwerpen en gasten. Voice
of Holland heerlijk simpele entertainment voor de vrijdagavond.

De grootste bewondering heb ik voor en de grootste hekel aan:

Mensen die zich ondanks tegenslagen niet uit het veld laten slaan en voor
hen die zich graag inzetten voor anderen. Grootste hekel aan onrecht en
azijnpissers.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Bourgondisch aangelegd, dus voor alles ben ik eigenlijk wel te porren.

Humor is van ‟t Hek, de Lama‟s, mr.Bean, Finkers of….:
Jochem Meyer

Favoriete tv programma‟s en muziek:

Nieuws, sport, DWDD, series en films. Brede muziekinteresse, van U2 en
Coldplay tot Adele en van alles wat daar tussen zit.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…:

Met de backpack door Argentinië was een fantastische reis en ondertussen
alweer even geleden, dus het begint wel weer te kriebelen. Indonesië
wordt waarschijnlijk onze volgende bestemming, vanwege de mooie natuur
en rijke cultuur. En op korte termijn nog een lang weekend New York met
enkele nichtjes Annink om Dorien op te zoeken.

Ze kunnen me ‟s nachts wakker maken voor:
Liever niet, ben erg gehecht aan m‟n nachtrust.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Er zijn veel mensen die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor
Beckum. Hopelijk wordt hun inzet in de toekomst beloond door de komst
van wat meer voorzieningen en wellicht wat nieuwbouw.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 04, 2011
pagina 12

Beckum had meer met napoleon dan de boom
bij het asbreuk!
Vanaf 1805 nam keizer Napoleon in Nederland het heft in handen. Hij
voerde reeds lang lopende veranderingen op het gebied van staatsvorming,
burgerlijk recht, onderwijs en cultuur daadkrachtig door. Dit alles nadat hij
in 1806 zijn broer had aangesteld als Koning van Holland.
Toen Napoleon in 1810 het Koninkrijk Nederland annexeerde, werden de
regels nog scherper doorgevoerd en werden alle Franse wetten in
Nederland van kracht, ook de taal.
Een nieuw in het oog springend punt was de invoering van de Franse
dienstplicht. Tot 1810 bestond het Nederlandse leger uitsluitend uit
beroepsmilitairen. Die gaan dan ook over naar het Franse Leger.
Diverse Hengelose mannen, geboren tussen 1788 en 1793 hebben in de
volgende oorlogen gevochten: Rusland 1812, Slag bij Leipzig 1813,
bevrijding van de Nederlandse gebieden van 1813 tot een deel van 1814,
en de slag bij Waterloo van maart tot juni 1815.
Op 18-jarige leeftijd werden de dienstplichtigen geregistreerd, en op hun
20e waren alle mannen dienstplichtig en moesten dan via in- of uitloting
aantreden. Door gebrek aan een gemeentelijke registratie was men
aangewezen op de doopboeken van de Gereformeerde en Katholieke
kerken. De boeken van de regio Delden waren slecht leesbaar.
De vraag was echter: waar waren ze 20 jaar na de geboorte, welke naam
hadden ze aangenomen en leefden ze nog?
Aangezien er nu nog bekende namen van die tijd aan de orde komen,
houden we ons aan het keuringsproces enz. van Hengelo, waaronder ook
Oele en Beckum vallen.
Wie er in werkelijke dienst zijn geweest, is niet te achterhalen. Ook kon
men zich laten afkopen of bij afkeuring door gegoede ouders een
schadevergoeding betalen, zoals bij Gradus Hermannus ter Avest uit Oele
fl. 100,--.
Ook door niet op te komen dagen voor de dienstplicht en onder te duiken,
zoals Hendrik Markslag en Hendrik Landuwe. Markslag heeft zich later wel
gemeld, kreeg een heropvoeding in Wesel, maar stierf door ziekte (?) op 62-1814.
De meeste slachtoffers zijn gevallen tijdens de veldtocht naar Rusland. Er
zijn maar enkelen teruggekeerd van de fronten. Ook zijn er veel door
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ziekte overleden in de hospitalen o.a. Hermanus ten Dam, ook Johannes
Greve, alias Leurink stierf op 29-6-1813 aan koorts.
Er waren ook enkele overlevenden o.a. Abraham Laarhuis, geboren 2-71790. Hij was bij de cavalerie. Mathias Olthuis en Hendrik Landuwe waren
bij het gevreesde deel van het Franse leger, de Stormtroepen.
Voor de Beckumer Hendrik Landuwe was het nog gevaarlijker, hij
deserteerde. Als ze hem hadden gepakt, was hij geëxecuteerd. Bij zijn
terugkeer huwde hij op 7-11-1828 met Eva ten Vaarwerk op het Ensink in
Stepelo.
De volgende personen gingen pas in 1813 naar de Duitse slagvelden, maar
waren begin 1814 weer bij hun familie: Gerrit Hollink, Hendrik Leusink uit
Oele, J.H. Hiddink uit Oele, en Hermannus Kerkveld uit Beckum.
Joh. Bake uit Oele en Johannes Kemerink kwamen met een groepje van de
Marine weer gezond thuis.
Omdat Joh. Kemerink bij de Marine diende, had broer Antonie
broederdienst.
Doordat Jan Bennink uit Delden ongeschikt was bevonden in 1792 moest
Hendrikus Kleine Avest uit Oele zijn dienst overnemen.

Koning Willem I zette de militaire organisatie van Napoleon in alle
hevigheid door, zelfs een aantal ouderen geboren vóór 1788 werd nog in
dienst genomen o.a. Jan Opstal en Jan Ensink uit Beckum.
Conclusie: “Hoewel het aantal militairen uit Hengelo e.o. dat deelnam aan
de Napoleontische oorlogen gering was, viel me op dat er zoveel bekende
namen uit onze omgeving genoemd werden”.

Johnny ter Avest 2011

Bron: Jaarboek Hengelo 2010-2011. Het artikel is geschreven door Hennie Kok

Ruilbeurs; doet u mee?

Geachte ouders,
Bij deze nog een keer het verzoek om aan te geven of er genoeg animo
onder de ouders in Beckum bestaat voor wat betreft het opzetten van een
ruilbeurs voor voetbalschoenen zoals te lezen was in de vorige BBB.
Daarom graag een reactie naar een van de onderstaande mailadressen:
Namens de Jeugdcommissie voetbal.
Met vriendelijke groet,

Corrie Koppelman
Richard Lelifeld

c.koppelman@planet.nl
r.lelifeld@home.nl
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Wist u datjes…

>We zagen TVOc1 remiseren tegen Benteloc1, een leuke pot met kansen
over en weer. TVO kwam wel 2x op voorsprong maar bij 4-4 stopte de
teller.TVO6 klokte 2-9 winst bij Borne en het 4e moest met 9-1 diep buigen
voor Twente. TVO3 deed haar plicht tegen Markelo met een 5-2 zege en
het 2e had het benauwd tegen Bentelo2. Met een late 0-1, pegel van Mike
d.R., werd de krappe uitzege behaald. Het was een nogal irritante
bedoening in deze noaberwedstrijd, maar uiteindelijk overwon het gezonde
verstand.
TVO1 begon prima tegen VIOSB, een mooie aanval werd secuur door
Pascal afgerond. VIOS kwam terug tot 1-1, maar in het laatste deel vd 2e
helft verzuimde TVO de volle winst te pakken…
> De TVO handbaldames1 grepen de laatste strohalm bij SVWW. Met 1723 winst blijft handhaving mogelijk maar… Zaterdag 2 april viel de
beslissing tegen Stevo; 13-14 verlies betekende toch degradatie..
> TVO4 ontving Bentelo4 en het sportieve duel kende weinig krachtsverschil . Peter H. was echter 2x attent, de 2-0 zege werd „omarmd‟!
TVO3 liet Neede4 met 2-8 kansloos en TVO1 rook bloed tegen Lochuizen.
Na een ½ uur was het verweer gebroken, ruststand 3-0 (Aaron, Rik,
Joost). Het laatste kwart werd de score naar 7-1 getild…
>Op de zonnige lentedag 10 april behielden TVO2 + 3 hun titelkansen
want het 3e rekende na een 1-1- ruststand gedecideerd af met
achtervolger Rood Zwart4. Bart L. was 3x trefzeker en bij 1-4 mochten de
Deldenaren iets terugdoen, 3-4 eindstand. Het 2e kwam snel op 1-0 tegen
Hengelo2 , zag Roy met 2x geel vertrekken en ging soms teveel mee met
het „jammerende‟ Hengelo. Met 10 man hield men stand en had zelfs
kansen op een hogere score, maar 1-0 was genoeg!! TVO5 remiseerde met
1-1 en TVO4 tegen Markelo7 eindigde in forse winst voor onze jongens, 70 maar liefst..
> TVO1 kwam bij DEO van de kouwe kermis thuis (en dat bij plm, 20
graden!), was speltechnisch de betere ploeg, maar bleef verzanden in
„breiwerk‟ zodat een 2-0 nederlaag restte.
Het 2e moest naar koploper Rood Zwart om de minimale kampioenskansen
bij winst te behouden. Een fraai schot betekende al snel 1-0, een
strafschop werd TVO onthouden -opwinding her en der- en RZ sloop naar
een 2-0 ruststand. TVO ploeterde, maar kwam kwaliteit tekort en RZ
maakte het karwei af, 4-0 tenslotte. TVO1 moest revanche nemen na de
lauwe pot bij DEO en Klein Dochteren werd het makkelijke slachtoffer. Na
de 4-0 ruststand ging de partij uit als een nachtkaars, 4-1 eindstand voor
TVO…
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Zijlijn

Het Diner
Vanuit de vogelvereniging zit ik al jaren, met een aantal dames, in de
verlotingscommissie. Vroeger maakten we allerlei dingen zelf, zoals
knuffelbeesten, pannenlappen, place-mats en wat dies meer zij. Dat kwam
dan als prijs in de verlotingstand. De opbrengst kwam via lootjes in de kas
van Vogelvreugd. Zelf wat maken doen we bijna niet meer, dat is verleden
tijd zegt men. We komen nog wel een keer of acht per jaar samen voor
een voortgangsbespreking en brengen dan vaak wat prijsjes mee. Sinds
jaren gaan we als vrouwengroep, één maal per jaar, ergens eten en daar
“sparen” we het hele jaar voor. Dit jaar viel de keuze op restaurant “Villa
de Blankenborgh” in Haaksbergen, de vroegere residentie van één van de
Twentse textielfamilies. Dat is een prachtige locatie met een zeer luxe
uitstraling.
Ik vond het een leuke ervaring! We werden gebracht en gehaald door de
man van één van ons. De deur werd geopend door een kelner? Ik weet
niet of die man in een dergelijk omgeving wel zo genoemd mag worden?
Hij nam onze jassen aan en bracht ons naar de rest van ons gezelschap.
Die zaten al aan een welkomstdrankje, dus wij ook maar. Een andere
meneer?
Kelner, chef, kok, kwam overleggen wat we wilden eten. Unaniem besloten
we het arrangement te nemen. Dat wil zeggen, per persoon drie
voorgerechtjes, drie hoofdgerechten en drie nagerechtjes. Daarbij hoorden,
volgens zeggen, drie verschillende wijnen. Die hebben we er ook maar bij
genomen. Als je een keer de grote Jan wilt uithangen moet je dat ook
maar goed doen. De voorgerechtjes werden gebracht, heel mooi
opgemaakt, heel lekker en heel klein. De hoofdgerechtjes en de
nagerechtjes idem dito. Het was verrukkelijk klaargemaakt en prachtig
opgediend, maar een beetje grote eter moet naderhand wel een zakje
patat halen voor de honger. Het was toch al een dure avond! Ik ben niet
zo‟n grote eter en had er wel genoeg aan. Helaas kreeg deze mooie avond
nog een naar besluit.
Ine Nijsen vroeg ons even te blijven zitten, want ze moest ons nog iets
vertellen. Bij haar was kanker geconstateerd, kwaadaardige tumoren op de
eileiders. Ze moest zo spoedig mogelijk geopereerd worden. Als er
uitzaaiingen waren, werden er nog meer weggenomen dan alleen, zoals
Ine zei, het kippenhok.
We zijn nu drie weken verder. Ine is al geholpen, geen uitzaaiingen, het
kippenhok had ze toch niet meer nodig! Soms zit het ook nog mee in het
leven.

Rie Menkehorst
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Mop

Vrouw: Wat ben je aan het doen ?
Echtgenoot: Niets.
Vrouw: Niets...? ? Je staart al een uur naar ons trouwboekje.
Echtgenoot: Ik zoek de vervaldatum ! !

The Voice of TVO
Gewoon even de TVO band en het teamgevoel versterken. Dat was
ongeveer de drijfveer tot het organiseren van een avondje TVO
voetbalvermaak, die de naam Voice Of TVO meekreeg. Pascal Ottink en
Stef Dijkstra tekenden ervoor. Alle seniorenteams en A1 gaven een act op
het podium, live of play back, het maakte niet uit en het was fraai wat er
gepresenteerd werd. Speaker Alfons en juryleden Arend, Rik en Bas
kondigden aan en beoordeelden. Mooie bewoordingen als „grote talenten,
ontroerend, geweldige humor en wereldprestaties‟ vlogen door de ether…
en er was natuurlijk een grote winnaar. De Urbanus act van Roy Ottink
werd unaniem uitgeroepen tot winnaar. Zo heeft TVO5 dan toch een prijs
dit seizoen. Helaas was de genomen foto van winnaar Roy van slechte
kwaliteit zodat die niet geplaatst kan worden. Da„s nou jammer ja….

Redactie BBB

De Commissie Vrijwilligers TVO Voetbal;

Een aantal positieve reacties maar nog veel meer leden
kunnen reageren

Deze commissie is afgelopen seizoen in het leven geroepen om spelende
senioren en ouders van spelende kinderen te bewegen vrijwilliger te
worden en één of meerdere keren in het jaar een vrijwilligerstaak op zich
te nemen.
Wij hebben ieders hulp als vrijwilliger op dit moment hard nodig. Er zijn
diverse vrijwilligerstaken die op dit moment niet/nauwelijks uitgevoerd
worden, doordat er vooralsnog geen personen voor handen zijn, die deze
taken op zich nemen. Dat is jammer, want zonder vrijwilligers kan deze
mooie club niet blijven bestaan. Wij willen benadrukken dat het bij TVO
Voetbal niet alleen gaat om de lusten, maar ook om een kleine beetje van
de lasten, want vele handen maken licht werk.
Welke taken zoal?

Scheidsrechters en leiders voor jeugd en/of senioren
grensrechters jeugd en/of senioren
diverse bestuursfuncties bij jeugd/senioren
Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 04, 2011
pagina 17

wasvrouw (voetbalkleding voor de seniorenteams)
kantinepersoneel voor doordeweeks ('s avonds) of zondags
('s morgens of 's middags)
De CVV van TVO wil graag melden dat de score van ingezonden
formulieren tegenvalt. De wél ingevulde formulieren leverden evenwel een
goede score op. We gaan diegene die niet gereageerd hebben voor
komend seizoen nog eens aanschrijven en hopen dan op een bredere
score. Het is allemaal in ons TVO voetbalbelang!!!

De CVV van TVO

Mijmeringen

Het was een andere zondagavond dan gewoonlijk. Onze normale, gewone
zondagavond bestaat uit Studio sport en daarna kaarten met onze
buurvrouw. Hapje erbij borreltje erbij, gezellig! Onze buurvrouw deed
echter zondag mee met een tennistoernooi. Dus een andere invulling.
Zappend op de televisie kwam ik bij een verhaal van Peter R de Vries, je
weet wel, die ook vertelde over Joran van der Sloot, die dat Amerikaanse
meisje vermoord zou hebben. De Vries vertelde dat hij onderzoek had
gedaan naar zeker acht mensen uit de vroegere Nederlandse koloniën, die
daar gezocht werden of veroordeeld waren voor moord en hier vrij rond
konden lopen.
Eén van die gasten heeft, volgens de Vries, hier ook al een moord
gepleegd.
Dat de politie en ook justitie geen tijd kan vrij kunnen maken om zich daar
mee te bemoeien kan ik me wel voorstellen. Die zijn vreselijk druk met het
proces Wilders, waar Moskowicz voor de tweede keer probeert de
rechtbank te kraken.
Hij had, ik geloof, 85 vragen voor één van die “heren”, ik zet dat maar
tussen haakjes, dan kun je zelf de betekenis van de naam heren invullen,
die samen uit eten zijn geweest.
Als je mij vraagt waar die rechtszaak ook al weer over gaat, moet ik eerst
even nadenken. Ik heb wel een half uur zitten prakkiseren over wat deze
rechtszaak voor nut zou kunnen hebben. Een paar van die bobo‟s van
justitie vonden eerst dat Wilders aangeklaagd moest worden. Het O.M.
vond van niet. Die bobo‟s vonden dat het toch moest en hadden kennelijk
meer in de melk te brokkelen. En nu zitten we met de gebakken peren. Het
lijkt wel een spelletje. Ik zou het lachwekkend vinden als het niet zoveel
geld kostte.

Johan Menkehost
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Midvastenwandeling 2011 een groot succes

Op zondag 27 maart vond de vierde midvastenwandeling
plaats van de Heilige Geest parochie. Deze keer was de
middag georganiseerd in samenwerking met de protestantse
gemeente van Delden en Diepenheim. Het weer kon niet
beter: een strak blauwe lucht , een stralende zon en een
aangename temperatuur. Dit trok veel mensen naar de
Molenaarshof in Diepenheim: de werkgroep mocht 85 wandelaars
verwelkomen. De sfeer zat er meteen in en er werd geanimeerd met elkaar
gepraat. Na een kop koffie, een welkomswoord van pastor Saris en een
reiszegen van dominee de Vries, kon de wandeling beginnen. Men kreeg
een routebeschrijving mee, waar ook een citaat uit het scheppingsverhaal
in was opgenomen en waar een drietal vragen de deelnemers stil deed
staan bij het ontluikende groen van de natuur. Iedereen genoot van de
prachtige tocht en er was gespreksstof te over.
Na de wandeling werd iedereen uitgenodigd om een wens op papier te
zetten en deze te hangen aan een boom die speciaal voor deze
gelegenheid was neergezet , de zogenaamde “kardinaalsmuts” , met pril
lentegroen. Dominee de Vries ging voor in het gebed en vervolgens werd
er “hemelse soep”geserveerd. Na de maaltijd werd de werkgroep van harte
bedankt voor al het werk en werden speciaal de deelnemers uit de
protestantse gemeenten bedankt voor hun komst, want zo was er sprake
van oecumene, en dat is al van het begin het streven geweest van de
werkgroep. De deelnemers kregen allemaal een aandenken aan deze
wandeling mee naar huis, namelijk: “een heilig boontje”, met een verhaal
erbij waaraan de boon deze naam heeft verdiend. Pastor Saris gaf iedereen
de opdracht mee om “heilig‟ te zijn, namelijk om te helen en te genezen,
om zodoende vruchtbaar te zijn.
Met het lied “Gezegend die de wereld schept” werd dit sfeervolle samenzijn
afgesloten en ging iedereen zeer voldaan naar huis.
Enkele wensen van de deelnemers:
“Samen naar een kerk die ons bemoedigt”. “Ik wens het licht en de warmte
van de zon voor elke mensenkind”. “ik wens dat de mensen samen één
groot net zijn. En als iemand door welke reden dan ook valt, wordt
opgevangen door een medemens van het net”. “Ik wens een ieder veel
geluk en liefde toe.”. “Dat er eindelijk eens vrede komt in deze wereld”.
“Dat al onze medemensen gezond en vredevol de nieuwe lente tegemoet
gaan”. “Verbondenheid heb ik vanmiddag gevoeld. Heel sterk! Dat dit nog
lang mag blijven!”

Hartelijke groeten,
Christianne Saris, pastoraal werker Heilige Geest Parochie
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Uit de archieven van het TVO maandblad
36 jaar geleden;

Zwart op Wit mei 1975

De TVO bestuurstafel begint met; „het 4e werd ongeslagen kampioen‟!

En verder; „als we onze blik even vooruit werpen naar begin september
zien we de zaken rooskleurig tegemoet. De selectie kan worden uitgebreid
met enkele spelers en we denken dan aan Frans Wijlens (terug na
operatie), Hennie Leferink (HSC), Harrie Jannink (een jaar WVV), Johnny
Valkenaar (Hengelo), Alfons Terhalle (Achilles12) en Tonnie Leferink
(Hoeve V.)‟.
Wat de accommodatie betreft; „de verlichting op het trainingsveld aan de
Deldenerdijk zal in de zomermaanden verplaatst worden naar het grote
veld. Met de junioren gaan we voor één seizoen op het op het 2e veld
trainen. Vooral de wintermaanden is het erg onaantrekkelijk voor de
pupillen en junioren; geen verwarming en geen douches. TVO gaat per 1
juni het oude veld afstoten. Clemens Pot gaat waar-schijnlijk de zaak
overnemen, maar TVO behoudt het recht tot 1 juni 1976 er te mogen
trainen. Vwb. de spelzaal; er zijn vorderingen gemaakt en besprekingen
geweest met instanties. Maar sommige mensen vragen zich af of de lange
procedure niet tot gevolg heeft dat en helemaal niets komt, zelfs geen
gymzaal!!

Geboren werden oa. Natalie dochter van de fam. J. Scharenborg en
Toyna dochter van de fam. G. Ottink

Het 4e elftal (met slechts een nederlaag tegen het 1e met 3-2) staat fraai
op de foto. H.Wijlens, T. Koel, A. Kramer. B. Jannink, T.Ottink, H. Assink.
T. Pot, J. Rupert, R. Mulder, W. Koenderink, H. Scholten, F. ter Avest, H.
Jannink, J. Weernink, HJ. Scholten en J. Vossebeld. Topscoorder was HJ.
Scholten, doelsaldo 106-20.

Doelpunt vd maand; Unisson-TVO 4-1. Tonnie Grimberg scoorde voor
rust de gelijkmaker, met een volley verrastte hij vanaf de rechtervleugel de
hele verdediging incl de keeper.

Mixtoernooi-finales; om 3e en 4e plaats Kloaverblaa- FC Weulnvangers 2-0 (2 strafschoppen van Henk ter Braak)
Om 1e en 2e plaats Meu meu United-Joegoevogels 0-0, na verlenging
won Meu meu United.
Voetballer vd dag; 1. Clemens Pot, 2. Bennie Damveld, 3. Gerrit Postma, 4.
Frans Waanders en Eddy Drenth
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Handbalhandelingen; afscheid van Tiny Pot als trainster en leidster vd

pupillen. Het zaalkampioenschap won TVO na 7-6 winst op Hercules. Bij de
veldcompetitie staat TVO 2e (5-7) achter Enschede (5-9) en Stormvogels
(5-6).

Zomerfeesten 1975; Boerenbruiloft met muziek vd Edelweiszkapel,
kinderfeesten, vogelschieten, kleiduivenschieten en parachutespringen.
Daarna zaterdagavond muziek van de Helena‟s.
Zondag autocross en‟s avonds dansen bij het Madigo combo.

Selectiespelers; bij de Twentse selectie tegen een Hengelose selectie

(16-17 jaar) spelen Johnny Kleinsman en Harrie Asbroek mee (uitslag 5-2)
en Tonnie Ottink speelt bij de Twentse selectie tot 14 jaar

Tot zover Zwart op Wit uit 1975!!!

Een bijzonder Wist u datje
Viel er zondag 3 april te noteren. Op de Kruudnhof speelde TVO1 tegen
Lochuizen. Druilerig weer, de meeste toeschouwers zaten lekker op de
tribune en de koffie smaakte daar prima in de rust. De aftrap van de 2e
helft, Herman O. van de beheerdienst had keurig thee geserveerd in de
kleedkamers en die nadien (op verzoek) afgesloten. Hij nam plaats op de
tribune, kwam daar enkele minuten later een telefoontje op de mobiel van
Frits v.L. Zoon Jorn belde, hij zat opgesloten in de TVO kleedkamer. Hij
was namelijk gewisseld in de rust vanwege een blessure. „Waar is Herman
O. hij moet de kleedkamer opendoen, want mijn zoon zit daar opgesloten‟,
riep Frits op de tribune. Herman haastte zich naar de kleedkamers en
bevrijdde Jorn uit de penibele situatie. Lachen alom, kan gebeuren….

Het vrijwilligersfeest van sv. TVO
Het was prima toeven in de TVO kantine, waar de handbal, volley en
voetbalvrijwilligers bijeen waren. Zo‟n 70 personen (hadden er toch weer
meer kunnen zijn!) vermaakten zich best. De disco zorgde voor
feestmuziek, Coby en Fons voor de hapjes en drankjes. De quiz in 6
ronden leverde bij de groepen veel hoofdbrekens en ludieke discussies op,
maar daar zaten Marco en Auke O. duidelijk niet mee!
Vrijwilliger vh jaar werd Rita Temmink met een lange staat van dienst voor
TVO handbal. Op het gebied van beleidsvisie, technisch beleid en coaching.
En zeker bij de huidige perikelen bij de handbal „houdt ze het hoofd koel en
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blijft mede de kar trekken‟. Met die motivatie van TVO omni-voorzitter
Arend ten Barge werd Rita terecht gehuldigd en ontving een attentie en
bloemen.

Rita is in haar nopjes, Arend ook….

Kruisjassen het eindklassement

De laatste kaarten van dit seizoen zijn geschut en de punten verdeeld.
In de top tien zien we vaak dezelfde namen, dit jaar hebben we een
winnaar die nog nooit eerder nummer een is geweest.Gefeliciteerd!
De eindstanden zijn:
1 A Derkink
36349
13 L Rupert
34233
2 M Wielens
36093
14 H Ottink
34228
3 H Rupert
36069
15 M Waanders
34215
4 F Bauhuis
35775
16 O v.d Sloep
34123
5 P Sak
35646
17 H Wijlens
33958
6 Th Wijlens
35591
18 W koppelman 33920
7 H Exterkate
35414
19 A Rupert
33455
8 H Heijmerink
35363
20 R Rupert
33281
9 H Nijhuis
351
21 A ten Barge
33144
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10 C Koppelman
11 G Asbreuk
12 A Jannink

34797
34607
34509

22 R Menkehorst
23 L ten Barge

32721
32475

Iedereen een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen.

Annie Rupert

Noot redactie BBB; de winnaar laat weten „blij verrast te zijn en de prijs,
(die een royale vleesschotel bevatte) mede te hebben gewonnen dankzij de
goed kaartteam maten‟!

Een geslaagde dag
16 april was de dag dat er weer massaal eieren werd gekocht door de
inwoners van Beckum. De c en b-jeugd gingen op pad, samen met een
aantal dames en een leidster van dames 2 om aan de deur eieren te
verkopen. Het was heerlijk weer dus iedereen ging vol goede moed op pad
en dat was te merken, er moesten al snel eieren worden gehaald bij
Goselink. Na een aantal uren werd er een patatje gegeten en wat
gedronken in de kantine en daarna nog even de laatste eieren verkopen. Al
met al was het weer een geslaagde zaterdag! Iedereen bedankt voor het
kopen van de eieren.
Namens TVO handbal willen wij fam. Goselink bedanken voor de eieren en
fam. Pot voor het gebruik maken van de kantine.

Jeugd en senioren TVO handbal

TVO mini’s 3 kampioen
Zaterdag 16 april speelde mini‟s 3 de laatste 2 wedstrijden van het seizoen.
De meisjes stonden op de 2e plaats, met 2 punten achterstand op Time
Out. Ook Time Out moest op dezelfde tijd en in dezelfde sporthal de laatste
2 wedstrijden spelen.
Onze meiden gingen helemaal voor winst en speelden fantastisch! Ze
wonnen dan ook alle sets van de eerste wedstrijd. Time Out speelde ook
erg goed en won de eerste wedstrijd ook met 6-0. Tijdens de tweede
wedstrijd speelden onze meisjes weer geweldig en lieten zich niet afleiden
door nervositeit. Stiekem hielden ze wel de stand bij Time Out in de gaten.
Time Out verloor de 2e set. Hierdoor werden Demi, Josine, Dide, Janne en
Roos nog fanatieker en wonnen ook de laatste set en werden daarmee,
samen met Time Out, kampioen.
Meisjes van harte gefeliciteerd!
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Luk akkefietjes
Disse moand wi‟k ‟t kot hool‟n. Gin gezemel en alwoerderieje, want dat
heure wie ‟n godgaanske dag al. Is ‟t nig op de radio, in de kraante of op ‟t
schaarm, dan heur ie dat genuil wal a‟j op ne vegadering of ‟n feesje bunt.
Dan gee‟t in de politiek oawer bezüniging‟n bie defensie, dat domme
twitter‟n, geschop en rooje kaart‟n bie de voetbal of boerka verbod. Ie wet
wal, dat moslim vrouwleuvolk dat zo neurig nig alleene in zo‟n groot slu‟j
roondschoefelt, mer ok nog ‟n heeln kop geet verschüül‟n, zoda‟j alleene de
oong nog zeet. Ach, ik wil‟t er wieders geels nig oawer hem‟m. As de
vrouwleu vrooger nor de karke gung‟n , had‟n ze vaak wan e hoofdook
umme of ne hood op. Doar ko‟j nog wa met leam‟n dat ko‟j. Mer as
boetenlaandse vrouwleu vanoet hun geleuf zich ok zo neurig möt
verschüül‟n, noa joaren nog gin fetsoenlijk Hollaands proat, zich het leefst
ofzoonderd, mer wa de haane ophoolt bie de Hollaandse sociale
veurzieningen zo‟j kön‟n zeng; vröwke, doot los dee gerdien‟n, trekt of dat
slu‟j en hoofdbedekking en bemeuj‟t oe gewoon met de öónze gewoont‟n.
Aans hei‟j hier niks te zeuk‟n, zo‟k zo zeng, he‟k oe nou verteelt…

HekselmesienHarry
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TVO futsalkampioen na eerste seizoen

TVO had zich dit seizoen voor het eerst ingeschreven in de voetbal
zaalcompetitie. In de 3e klasse district Oost, met wedstrijden in Almelo en
Hengelo op maandagavond. Je kunt wel zeggen dat dit initiatief een
eclatant succes werd!

De TomTom was onze reisgids naar de Sluiskade in Almelo, waar TVO
in de sporthal het opnam tegen Homenetmen. In het verloop vd competitie
vond TVO steeds beter zijn draai en stoomde op naar de 2e plaats. Eerst
leek favoriet DETO buiten bereik, maar de Vriezenveners struikelden in de
slotfase en TVO kwam zowaar langszij. Winst in Almelo zou het
kampioenschap betekenen. De 9 spelers en tientallen supporters waren er
klaar voor, de futsal kampioenstenue‟s (en bloemen in de auto van Alfons
Harink) lagen gereed! Om 21.55 uur was de aftrap en in de beginfase
ontspon zich een duel van aftasten, rondspelen en loeren op die counter.
De veelal Turkse spelers van Homenetmen namen een voorsprong,
onoplettendheid werd afgestraft. In de 23e minuut stond 1-3 op het
scorebord, TVO werd zenuwachtig, het zou toch niet…. Na de wissel drukte
TVO even tevergeefs, kansen werden gemist en de Almeloërs counterde
naar 1-4. Toen kwamen „de 4 minuten van Luuk‟ met 3 treffers. Met futsal
spel van hoog niveau tikte TVO de tegenstander dol, stand 4-4. Jorn, Luuk
en Rik zorgden voor een 7-4 voorsprong. Aaron redde bekwaam en TVO
hield nu overzicht. Bij 7-5 werd de sportieve partij afgefloten; TVO was
futsalkampioen. Opgelucht en blij, met applaus van de aanhang, en
bloemen vh bestuur. Na foto‟s maken maakte men zich op voor een
bescheiden feestje later bij Bearnd, cafe Halfweg. Compleet in het speciale
futsal kampioensshirt. En het smaakte naar meer; volgend seizoen gaat
TVO in de 2e klasse acteren. En gezien de technische bagage van de
formatie zullen ze daar ook een goed figuur kunnen slaan. In de eindscore
van deze competitie hebben de broers Rik en Luuk Horstink een
leeuwenaandeel gehad met samen meer dan 100 goals. 20 Wedstrijden, 47
punten en een doelsaldo van 159-91 is veelzeggend!

Uw verslaggever

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum
Het schema v.d. vieringen voor
Zo. 1 mei
9.00 uur:
Za. 7 mei
19.30 uur:
Zo. 8 mei
9.00 uur:
Za.14 mei

19.30 uur:

de maand Mei.
Géén Viering.
Géén Viering.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Hoogland.
Zang: Dames-en Herenkoor.
Eucharistieviering.
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Voorganger Pastor Golianek.
Zang: Dames-en Herenkoor.
Zo.15 mei.
9.00 uur:
Géén Viering.
Za.21 mei.
19.30 uur:
Géén Viering.
Zo.22 mei.
10.00 uur:
Eerste H. Communie.
Voorgangers: Pastor Golianek
en Pastor Ogink.
Zang: Blasiuskids.
Za.28 mei.
19.30 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Golianek.
Zang: Spirit.
Er is kindernevendienst.
Zo.29 mei:
9.00 uur:
Géén Viering.
Wijzigingen voorbehouden. Zie verder e.v. in het Parochieblad: Onder Ons.
Mededeling: Op dinsdag 24 mei wordt in het”Proggiehoes” de jaarlijkse
parochie- vergadering gehouden, waar bij ieder van harte wordt
uitgenodigd!

Riky Temmink.

Datumbank
4 mei
8 mei

Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Jeugdraad; Zeepkistenrace.
Start 14.00 uur bij „t Proggiehoes
13,14,15 mei TVO; Jeugdkamp
18 mei
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
21 mei
Oud Papier
22 mei
1e H. Communie
24 mei
Jaarvergadering kerk Beckum
24 mei
KVO; Grote Fietstocht
4 juni
De Zonnebloem; Een zonnedag in „t Proggiehoes
5 juni
TVO; Mixtoernooi voetbal/ Opening Handbalveld
10 t/m 13 juni Pinksterfeesten Beckum
18 juni
Oud Papier
Vakantiedata schooljaar 2010-2011
Meivakantie
maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011
Hemelvaart
donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011
Pinkstervakantie
maandag 13-06-2011 t/m vrijdag 17-06-2011
Zomervakantie
maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan
r.jannink1@kpnplanet.nl
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Herdenking oorlogsslachtoffers en slachtoffers
zinloos geweld

Vrijdag 29 april is een herdenking bij het monument op de plaatselijke
begraafplaats. In samenwerking met de kinderen van groep 8 vd basisschool de Bleek. U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons te
herdenken. We vertrekken om 14.45 uur vanaf de speelplaats vd school of
u kunt rechtstreeks naar het kerkhof gaan. U kunt een rode roos met
event. een kaartje met een persoonlijke wens meenemen en plaatsen bij
het monument.
Wilt u een gedicht of toespraak houden, neem dan contact op met Diny
Lansink, tel 0743676279

Diny Lansink

DE COLLECTE VAN DE KINDERFEESTEN

!!

Binnenkort komen ze weer langs, de collectanten van de kinderfeesten.
Waaraan word dat geld besteed:
Aan de kindermiddag van de zomerfeesten
Aan vrijkaartjes voor kinderen van 2tot 14 jaar (plusminus)
Aan de zondagmiddag met de kermis tijdens de highland games ,een extra
evenement nl; kratstapelen en klimwand voor de Beckumse jeugd
Aan de sinterklaas intocht
Aan werkgroep jeugd voor een leuke avond
Aan de peuterzaal voor iets nieuws wat ze nodig hebben
Aan ‟t kluenven voor de kinderen van school voor een versnapering
Half mei komen ze weer bij U langs voor een donatie.

Bedankt alvast namens de Kinderfeesten!!!

Bedankt iedereen ………..
Iedereen hartelijk bedankt voor :
het meeleven tijdens mijn ziekte periode, de bloemen ,die ik ontvangen heb,
alle kaartjes met hartverwarmende teksten, en alle andere attenties in welke
vorm dan ook, het heeft me diep geroerd , het heeft me goed gedaan.
Iedereen bedankt !
Nelly vd Broek-vd Voort

Pinksterfeesten Beckum 10 – 13 juni as.

In de vorige BBB + op de Zomerfeest site is
alle info te vinden over de komende feesten!!
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