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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 post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 

Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

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

De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  

t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

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 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
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 
Ria Jannink: 3676430 

3676601 
 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwartwit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB-uitgaven in 2012 1e halfjaar: 23 mei, 20 juni. 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                           Nummer 
 

34                                              4 
 

De paasvuren brandden 2 weken geleden in de regio alom als een fakkel, de 
paaseieren smaakten prima, de aardappels zijn grotendeels gepoot en 
Koninginnedag nadert. Beckum wordt in deze uitgave weer voluit belicht en er 
staan legio activiteiten en plannen op stapel. 

En weer geldt natuurlijk; Lees het en u bent op de hoogte! 

 

Laatste Week Nieuws 
> Ze zullen het daar wel niet prettig vinden, maar weer stond Oele vorige 
week ‘een beetje onvriendelijk’ in de schijnwerpers. ‘Jammer dat die pers 
weer oude koeien uit de sloot haalt’, was een reactie. ‘Veruit de meeste 

Oelenaren in onze mooie, vredige buurtschap weten nauwelijks wat er 
eventueel speelt/gespeeld heeft’, was een andere reactie… 

>TVOb1 bekerde knap door maar poedelde in de competitie tegen 
Fleringen, tja… Het 4e verloor, het 6e won weer en het 3e wist een 
kansenverprutsend Rood Zwart de das om te doen met uitgekiend 

slagvaardig spel; 5-2. TVO2 kon bij koploper Bentelo2 geen potten breken 
en verloor duidelijk met 4-0. 

TVO 1 heeft titel binnen handbereik!... 
>Na winst op concurrent VIOSB door een treffer in de 90e minuut (2-1) 
heeft TVO 6 punten voorsprong met nog 2 partijen te gaan. Bij een 
kampioenschap as. zondag in Boekelo is er ’s avonds in de kantine een 
instuif voor ALLE Beckumer sportliefhebbers!!!! 
Tussen alle kampioensopwinding door bij TVO 1 is dochter Quilane van 

Thijs Vaanholt en Ellen geboren, proficiat! 

…en TVO dames1 team promoveert 
Via drie overwinningen in Hardenberg zijn de TVO dames1 overtuigend 

gepromoveerd. Klasse en proficiat!!! Op pagina 32 meer nieuws hierover. 
 
De jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage gaat in dit nummer van 
start. Hopelijk gaan weer veel lezers hun waardering voor het 
blad BBB omzetten in een passende gift.  
Svp. niet vergeten, wij danken u!!!   De BBB redactie 
 

De volgende BBB verschijnt 23 mei, kopij 16 mei binnen.  

Verschijning  vd. de juni BBB is een week vervroegd, 20 juni dus!!! 
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Wat U Allemaal Leest In Deze April BBB 
> Laatste Week Nieuws   > TVO vrijwilligersfeest 
> Dorpsraad actua   > Adreswijzigingen 
> Toekomst; schoolactiviteiten  > TVO futsal succes 
    in de kerk?    > Het 6e ook kampioen 
> EK Pool 2012    > Persoonlijk 
> TVO kleedkamersituatie  > Collecte reumafonds 
> Wist u datjes    > Lonneker Boerndaanser 
> BBB-tje    > Klussen in Proggiehoes 
> Foto voetbaltoekomst   > Geen keizerschieten 
> Zijlijn     > Over Pinksterfeesten 
> Top 1 wens; Kleinschalige   > Jeugdkamp omni TVO 
    Woningbouw    > AED leerproj. jongeren 
> Overlast Beckum Palace  > Opinie Jan Busscher 
> Winnaars kaartcompetities  > Ondernemingsvereniging  
> Zonnebloem nieuws      Beckum-Oele 
> Luk akkefietjes   > Parochienieuws 
> In Memoriam Antoon ten Dam  > Datumbank 
> Gemeentenieuws; groenadoptie > Deze maand volzin 
> Dodenherdenking 
 

Toekomstbeeld; mogelijk schoolactiviteiten in 
de kerk? 
Het plan om een multifunctionele bestemming van de Beckumer 

Blasiuskerk op haalbaarheid te onderzoeken, stond dan enkele weken 
geleden breed uitgemeten in de krant. ‘Kerk in de steigers’ geeft een reële 
beschouwing weer voor een mogelijk gedeeltelijke herbestemming van 

onze kerk. De Beckumer locatieraad heeft met respect voor de 
hoofdfunctie van de kerk alternatieve gebruiksmogelijkheden onderzocht. 
En dat ligt altijd gevoelig, want niet iedereen kan zich zo maar inleven in 

een situatie, waarbij derden gebruik maken van de kerkruimten. En het ligt 
extra gecompliceerd vanwege mogelijke ingrijpende verbouwingen in het 
massieve kerkgebouw naast een benodigde positieve houding van het 

bisdom. Maar ieder weldenkend mens zal begrijpen, dat een gezonde 
exploitatie van een kerkgebouw in deze tijd van structureel teruglopend 
kerkbezoek niet eeuwig kan voortduren. Sluitingen van kerken in de regio 

zijn/komen aan de orde, dat is spijtig maar onomkeerbaar. In dat licht 
bezien zijn studies naar mogelijke commerciële alternatieven en/of 

schoolactiviteiten noodzakelijk om in ieder geval een kans op een verder 
functionerende, levensvatbare parochiekerk in Beckum voor de toekomst te 
behouden. 

                                                                                           Jan Ottink 
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Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
Datum: 11 april 2012 
Plaats: Proggiehoes Beckum 
Doordat er de week voorafgaand aan de jaarvergadering van de dorpsraad 
al een dorpsavond had plaatsgevonden en Twente nog een potje moest 

voetballen was de opkomst deze avond erg mager. Jammer maar niks aan 
te doen. De doelstelling was om een kort officieel gedeelte te houden en 
langer met elkaar in gesprek te gaan over zaken die de mensen bezig 

houden. 
 
Kascontrolecommissie is bijeen geweest en heeft de boeken geaccordeerd 

en decharge verleend. Marianne licht nog kort toe wat de onderbouwing is 
van de cijfers. Hierin komt o.a. naar voren dat de kosten van 
vergaderingen erg oplopen. De oorzaak ligt in de vele werkgroepen die 

allemaal wel een consumptie willen. Maar totaal lopen de kosten teveel op 
en zal de dorpsraad daar nader op gaan sturen. Verder zijn er nog kosten 

van het telefoonboekje in 2011  (boekjaar) verwerkt en heeft de notaris 
ook een factuur gestuurd. Deze kosten zijn eenmalig maar laten daardoor 
ook een overschrijding zien. De samenstelling van de kascontrolecommissie 

zal wijzigen omdat Erna Veldhuis nu twee jaar heeft deelgenomen. Frank 
Colijn zal nog één jaar deelnemen en Danielle Heemink-Scholten biedt zich 
ter plaatse aan om Erna te vervangen. Iedereen is erg blij met deze 

aanmelding.  
 
Afscheid Marianne ter Bekke 
Marianne ter Bekke zal de dorpsraad helaas verlaten. Vanwege het 
roulatieschema was ze dit jaar degene die haar positie beschikbaar moest 
stellen. Er zijn bloemen en een cadeaubon voor Marianne. Zij heeft naast 

de rol van penningmeester ook de portefeuille Communicatie vorm en 
inhoud gegeven. De website, artikelen in de BBB en vele andere 
werkzaamheden heeft zij verricht. Voor haar inspanningen is erg veel 

waardering en de dorpsraad zal haar zeker missen. 
Van de aanwezigen meldt Gaatske Colijn zich spontaan aan om de 
vrijgekomen plaats te gaan bezetten. Met deze aanwinst is de dorpsraad 

erg blij. Gaatske zal zo spoedig mogelijk nadere informatie ontvangen. Op 
de eerst volgende dorpsraadvergadering zullen de werkzaamheden nader 

met elkaar worden besproken en verdeeld. 
 
In het ‘Themadeel’ licht Thea nader toe wat de ontwikkelingen zijn binnen 

de portefeuille welzijn, specifiek de werkgroep AED. Met name de 
sponsoring vergt veel aandacht en tijd. Er zijn nu brieven gestuurd aan de 
bedrijven en later volgt de brief aan de particulieren. De bedoeling is 
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voldoende geld binnen te halen om de AED-trainingen, 
herhalingscursussen, materiaal en onderhoud te kunnen blijven betalen. 
Op een aanvraag aan het RABO-fonds is positief gereageerd. Het specifiek 

jongerentraject is gehonoreerd. Het RABO-fonds heeft € 2.000,-toegekend 
voor het opleidings- en trainingsplan om jongeren te interesseren voor de 

AED. 
Rob geeft een toelichting op de voortgang van de stuurgroep die zeer 
actief en succesvol aan de slag is met het Dorpsplan+, onder begeleiding 

van Helene Meelissen. Op korte termijn zal er nader publicatie volgen in de 
BBB en op de site over de prioriteiten die zijn gegeven aan de verschillende 
onderwerpen. 

Buurtbonnen. Er zijn 2 buurtbonnen ingediend en ook beide gehonoreerd. 
Het betreft de Pastoor Geertmanstraat waarvoor Andrea Groothuis de 
aanvraag had ingediend en de Locatieraad Beckum die Alwie Mulder 

indiende. Helaas kon Andrea niet zelf aanwezig zijn om de bon in 
ontvangst te nemen. Rob zal deze bij haar afleveren. Gelukkig was Alwie 
wel aanwezig en kon zijn bon overnemen. Beide van harte gefeliciteerd. 

 
De paardenpoep in de tunnel blijft een ergernis van velen. Toch is niet 
makkelijk te achterhalen wie de ‘daders’ zijn die de paardenpoep niet 

opruimen. Het zijn niet vanzelfsprekend de ruiters van de manege maar 
kunnen net zo goed vrije ruiters zijn. Een oplossing kan mogelijk liggen in 
een verordening, zo wordt vanuit een gast gemeld, die de gemeente kan 

instellen. Dat gebeurd ook in andere gemeenten. Ook kan aan meer 
creatieve oplossingen gedacht worden door b.v. borden (zelf gemaakt) in 

of bij de tunnel te hangen waarbij het gevaar de belangrijkste boodschap 
is.                                                                                              Marianne 

 

 

WE ZIJN WEER LOS:  
DE BECKUM EK POOL 2012 
Begint het al te kriebelen? Wedstrijdspanning, Oranje- koorts… Het is bijna 
zover. Van 8 juni tot en met 1 juli wordt het Europees Kampioenschap 

Voetbal ’12 gehouden in Polen en Oekraïne. Zoals het vele Nederlanders 
betaamt, schuilt ook vast in veel Beckummers een bondscoach. Daarom 
organiseert TVO, net zoals twee jaar geleden, wederom een voetbalpool.  

Hoe werkt het ook alweer?  
Ga naar http://tvobeckum.online-pool.nl. Je meldt je aan via de knop 
‘aanmelden’. Je ontvangt daarna een mail met inloggegevens. Daarmee log 

je in en ga je naar ‘mijn pool’. Hier vul je jouw voorspellingen in. Je vult 
tevens 5 vragen in die extra punten kunnen opleveren. De kosten om mee 
te doen bedragen € 6,-. Drie euro gaat in de prijzenpot, en drie euro komt 
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ten goede aan de TVO jeugd. Je krijgt na je aanmelding instructies over de 
betaling. 
Je kunt je voorspellingen tot 3 uur voor aanvang van het EK nog wijzigen, 

dus tot 8 juni, 15.00 uur. Daarna kun je niets meer wijzigen.  
Op naar de Europese titel! Veel succes! 
Aanmelden : Ga naar http://tvobeckum.online-pool.nl. 
 
 

Nieuwe kleedkamers TVO:  
de stand van zaken 
Zoals de meesten van u wel zullen weten is het TVO-omni bestuur al 
geruime tijd bezig met de realisatie van nieuwe kleedkamers op het 
sportcomplex “de Kruud’nhof”. Alhoewel het voor de buitenwereld 

“radiostil” blijkt is niets minder waar en wordt achter de schermen druk 
overleg gevoerd om tot realisatie te komen. Gezien de ontwikkelingen in de 
afgelopen periode en om de radiostilte te verbreken hierbij informatie over 

de voortgang tot nu toe. 
Inmiddels ligt er een plan, waarbij de nieuwe kleedkamers aan de 
achterkant tegen de spelzaal aan zullen worden gebouwd. Dit is op een 

stuk grond van de gemeente Hengelo, waarbij de gemeente ons deze 
grond ter beschikking zal stellen. In eerste instantie zullen de 6 
kleedruimten met ruimte voor aanpalende activiteiten worden gebouwd. Er 

zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid om een 2e verdieping 
te bouwen. De extra voorzieningen hiervoor zullen direct worden 
aangelegd. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Er is een eerste kostenraming gemaakt, waarvan de uitkomst is dat de 

kosten voor de bouw van 6 kleedkamers, indien de bouw helemaal wordt 
uitbesteed, ruim € 500.000 inclusief BTW zou kosten. Middels eigen 
werkzaamheid denken we hier behoorlijk op te kunnen besparen. We 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 4, 2012 
pagina 7 

hopen op 20% of meer, waarmee de bouwkosten dan circa € 400.000 
zullen bedragen. 
 

We zijn al sinds medio vorig jaar in gesprek met de gemeente Hengelo 
voor een bijdrage in de kosten om op die wijze een financieel plaatje rond 

te krijgen. In eerste instantie heeft de gemeente ons een provinciale 
bijdrage toegezegd van € 134.000. Dit is een subsidie, per gemeente, van 
de Provincie Overijssel onder de noemer Sportaccommodaties en jeugd. De 

gemeente bepaalt hierbij welke sportvereniging in haar gemeente de 
subsidie krijgt en heeft hiervoor TVO aangewezen. Na kosten zal er naar 
verwachting ongeveer € 120.000 over blijven. 

 
Daarnaast kwam de gemeente met een voorstel voor een eenmalige 
bijdrage van € 80.000 met tevens de bereidheid tot het verstrekken van 

een lening onder gunstige voorwaarden. Voorwaarde voor de eenmalige 
bijdrage was dan dat wij voorlopig af zouden zien van het verzoek om (een 
bijdrage in) kunstgrasvelden. Dit punt is aan de orde gesteld in de laatste 

jaarvergadering  van TVO Omni, waarbij de algemene mening was dat 
kleedkamers veel belangrijker zijn dan kunstgras, dus dat we daarom 
akkoord zouden moeten gaan met het voorstel van de gemeente. 

De gunstige leningsvoorwaarden van de gemeente betreffen het 
doorberekenen van rente met een beperkte opslag (maar toch nog 5,5%). 
Met een bijdrage uit de eigen middelen zou een lening resteren met een 

jaarlast van ongeveer € 10.000. Dit is hoog en ongeveer gelijk aan de 
ruimte die we jaarlijks hebben voor reserveringen. 

 
Enige tijd nadat het akkoord van de ledenvergadering richting gemeente 
was gecommuniceerd bleek dat een bijdrage van € 80.000 niet haalbaar is 

binnen de gemeenteraad en dat de wethouder hiervoor was teruggefloten. 
Men kwam met een nieuw idee: een bijdrage van € 26.000 met een 5-
jarige laagrentende lening voor 3,25% rente per jaar. Hiermee zouden de 

jaarlijkse kosten ongeveer € 12.000 bedragen. De gemeente zou daarbij 
bereid zijn de garantie te geven dat de lasten ook na 5 jaar maximaal € 
12.000 per jaar zouden blijven. Omdat door ons werd aangegeven dat € 

12.000 per jaar veel te veel is en niet past binnen de jaarlijkse financiële 
exploitatie gaf de gemeente aan bereid te zijn om het eerste jaar een 
aanvullende subsidie van € 5.000 te willen verstrekken, welk bedrag 

jaarlijks € 1.000 minder zou worden en na 5 jaar zou eindigen. Dit gaf ons 
de gelegenheid om de contributies in die periode “gedoseerd” te verhogen 
en hiermee de kosten na 5 jaar zelfstandig te dragen. 

 
Eén vraag van onze zijde richting gemeente lag nog open, namelijk of zij 

de grond bouwrijp op zouden leveren. Inmiddels heeft de gemeente hier 
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een standpunt over ingenomen, waarbij wij bij dienen te dragen in het 
bouwrijp maken van het object. Het blijkt namelijk dat op de bouwplaats 
een mast voor het alarm voor noodgevallen staat welke verplaatst moet 

worden. De kosten hiervan worden geraamd op € 40.000. De gemeente 
kan hiervan € 25.000 voor haar rekening nemen. De rest zouden wij dan 

moeten betalen, maar zouden we aanvullend kunnen lenen. Ook bleek de 
afdeling financiën van de gemeente niet gelukkig met de eerder genoemde 
garantie die de gemeente zou geven van maximaal € 12.000 kosten per 

jaar, ook na 5 jaar. 
Dit heeft geleid tot een nieuw voorstel. Een bijdrage  van de gemeente van 
€ 26.000 en een lening van de gemeente tegen normale “gunstige” 

voorwaarden inclusief lening voor de bijdrage in het verplaatsen van de 
mast. De jaarlijkse kosten zouden daarmee € 16.000 bedragen. De 
gemeente heeft ons echter toegezegd dat zij ons dan structureel € 5.000 

jaarlijkse subsidie kan toezeggen, zodat de jaarlijkse lasten dan € 11.000 
zouden bedragen. 
 

Inmiddels is in een persoonlijk gesprek met de wethouder onze 
teleurstelling en onvrede uitgesproken over de wijze van handelen en de 
minimale financiële bijdrage die we van de gemeente kunnen verwachten. 

De wethouder schermt echter met het argument dat de gemeente, 
vanwege de bezuinigingen, geen geld beschikbaar heeft voor een hogere 
bijdrage en dat hij dus niet meer voor ons kan betekenen. Tijdens dit 

gesprek kwam het idee van de wethouder of er geen mogelijkheid zou 
bestaan om de kleedkamers iets anders te positioneren, zodat de 

alarmmast zou kunnen blijven staan en de kosten van verplaatsen zouden 
kunnen worden bespaard. Hiervoor is hij afgelopen woensdag persoonlijk 
komen kijken, waarbij mogelijkheden zijn besproken en op haalbaarheid 

beoordeeld. De verwachting is dat hier mogelijkheden liggen wanneer 
meerdere partijen hun medewerking willen verlenen. Indien dit lukt kan de 
gemeente haar bijdrage in het verplaatsen van de mast beschikbaar stellen 

aan de nieuwbouw, waarmee de jaarlijkse lasten kunnen worden verlaagd. 
De gemeente komt op korte termijn met een nieuw voorstel rekening 
houdend met deze situatie. 

 
Uitgangspunt voor ons is en blijft om geen onverantwoord hoge 
verplichtingen aan ge gaan. We zitten in een tijd waarin al geen sprake is 

van groei in het aantal leden en verminderde opbrengsten uit sponsoring 
en extra activiteiten. En alles maar op de leden afwenden middels 
contributieverhoging is te makkelijk en leidt tot een onaanvaardbaar hoge 

contributie hetgeen we juist willen voorkomen. Onze sport moet voor 
iedereen betaalbaar blijven ongeacht de hoogte van het inkomen. 
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We hebben uiteraard eigen middelen, waarvan we een redelijk deel willen 
gebruiken voor de financiering, maar we willen ook een financiële buffer 
houden om mogelijke tegenvallers in de jaarlijkse exploitatie op te vangen. 

Dit om de vereniging gezond te houden en de continuïteit te waarborgen. 
 

Er van uitgaande dat het allemaal gaat lukken met de gemeente zijn we 
inmiddels bezig om een bouwcommissie te formeren die zich kan gaan 
bezighouden met de voorbereidingen en de uitvoering van de nieuwbouw. 

Want willen we veel met eigen werkzaamheid doen dan vraagt dit extra 
inspanning van de leden en goede coördinatie van het hele proces. 
Inmiddels zijn enkele mensen benaderd die in elk geval bereid blijken om 

mee te denken. En dat doet ons deugd. 
                                                                              Bestuur TVO Omni 
 

Wist u datjes… 
Het werd een afdroogpartij tussen TVOb1 en Quick20b5. Van een 15-0 

eindstand wordt niemand trots en blij. Maar een week later kwam 
concurrent NEOb2 op bezoek en TVO overtuigde de 1e helft. Na de 3-0 
ruststand nam NEO echter het initiatief over en was dreigend. Via 3-1 en 4-

2 werd dan toch de TVO zege binnengehaald met 5-2. TVO2 en 3 lieten 
zich het bekende kaas van het brood eten bij resp.  LSV en Longa. Het 6e, 
7tal, heeft op een haar na de titel binnen (1 april) na de 8-2 winst op 

Almelo. TVO1 bleef ook tegen UDI thuis ongeslagen. Behoudens een 

periode na 35 minuten met de onverwachte gelijkmaker en 2 kansen voor 
UDI domineerde TVO voortdurend. Met een 5-1 als logische eindstand. Met 

3 punten afstand nu koploper, nog 4 finales te gaan… 
>TVOb1 toog naar koploper Langeveen en was de 1e helft niet bij de les, 
er werd met 4-2 gerust. Maar TVO rechtte de rug en boog de achterstand 

met effectief spel om naar een 5-7 eindstand, klasse… 
TVO6 haalde de titel binnen bij Borne na een prachtig seizoen, proficiat 

mannen!! Het 5e kwam tekort tegen Markelo, na een aanvankelijke 4-0 
voorsprong moest een 4-5 nederlaag worden toegestaan. TVO4 wist 
zowaar Bentelo6 met 4-3 te verslaan, dat geeft de burger moed. Maar 

TVO3 leed tegen ATC een 1-3 nederlaag, evenals het 2e , dat tegen GFC2 
een 1-0 voorsprong niet kon vasthouden en na gepoedel in de achterhoede 
werd het 1-3 tegen de bezoekende nummer 2. TVO1 wees Bentelo terug 

na een enerverende pot voetbal, waar Bentelo na één discutabele 
beslissing vd arbiter van de leg raakte en gemakshalve de schuld vd 
nederlaag bij de scheids legde. Tja beste noabers natuurlijk, maar dit keer 

slechte verliezers. Nik (en niet Bas vlg Tubantia, weer slordig) en Jorn 
scoorden, eindstand 0-2… 
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BBBtje 
Bijrijdster aangeboden 
Ik woon sinds afgelopen zomer in Beckum. Ik rijd graag paard, vooral 
buiten, maar heb geen tijd voor het onderhoud van een eigen paard 
vanwege mijn baan. Ik bied aan om een keer per week, evt. twee maal, als 

bijrijder te fungeren. Ik draag bij in de kosten van de verzorging. Ik heb 
een ruiterbewijs en heb 7 jaar een eigen paard gehad.  Irene van Staveren, 
Beckumerschoolweg 58 Beckum.  e-mail i.staveren@chello.nl en 06-

48177630. 
 
 

Onze voetbaltoekomst!! 

 
Hierbij nog een leuke foto van TVO voetbal F3. Klaar voor de wedstrijd 

tegen Zenderen V. op 10 maart 2012. Helaas verloren… 

 

 

Zijlijn 
Het appartement in de Beukenhof 
24 Maart was het zover. Wij, de toekomstige bewoners, de werkgroep en 
de afgevaardigden van de zorginstellingen, waren door aannemer Alwie 
Mulder en door Gert-Jan van Welbions, uitgenodigd om een indruk te 

krijgen van onze toekomstige appartementen. Dat sloeg goed aan. . Over 
het algemeen was de doelgroep tevreden. Naderhand werd er in het 
Proggiehoes koffie gedronken en konden er nog vragen gesteld worden. 

Ook de pastorietuin beloofd een plaatje te worden. Leuk, zo direct voor je 
deur een parkje compleet met bankjes, verlichting en wat dies meer zij. Als 
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we dan de volgende zomer niet meer bij ons eigen vijvertje kunnen zitten 
gaan we toch met onze kinderen en kleinkinderen bij de pastorievijver 
picknicken. Gaaf toch, zouden de laatste zeggen. 

Johan ligt op dit moment in het ziekenhuis. Behoorlijk bloedarmoede en 
erg moe. Na twee bloedtransfusies volgen er deze week onderzoeken. 

Hopenlijk valt het mee en gaan we deze zomer plezierig verhuizen. 
                                                                                  Rie Menkehorst 
 

 
De toekomstige Beukenhof-bewoners namen alvast een kijkje 

 
 

Kleinschalige woningbouw;  
snel plannen maken en uitwerken 
Betaalbaar wonen; zowel op de dorpsavond als bij de eerdere werksessie 
als prioriteit nummer 1 voor Beckum aangestipt met stickers. Nu aan het 
werk met de plannen! 
De topprioriteiten voor Beckum–Oele zijn verzameld en worden in het 

dorpsplan Plus verwerkt. Vorige week heeft de Stuurgroep Beckum-Oele de 
uitslag van de prioriteitenlijst besproken samen met coördinator Hélène 
Meelissen. Deze week volgde een ambtelijk overleg en werd de gemaakte 

dorpsagenda voorgelegd aan de gemeentelijke vertegenwoordigers Lars 
Harms en Dennis Meijerink. Uit de aangegeven prio-lijst zijn een 12 tal 

actiepunten gelicht en worden op haalbaarheid getoetst in overleg met de 
gemeente. Naast betaalbare woningbouw staan schoolontwikkelingen/ 
verkeersveiligheid/nevenbestemming kerk/aanpak inbraken-overlast 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 4, 2012 
pagina 12 

buitengebied/kleedkamers TVO/dorpswinkel/geluidsoverlast A35/ 
verbetering inrichting bij King’sWok-Beckum Palace/versterking medische 
voorzieningen ouderen de hoogste punten in de gekozen top 12 lijst. Een 

aantal prio-punten worden nog besproken met, event. doorgeschoven naar 
de schouwgroepen Beckum en Oele. 

Volledige info over het dorpsplan Plus is te vinden op de site; Beckum.nl. 

 

 
Een volle Beunderzaal bij het Wapen van Beckum op de dorpsavond 

 
 

Overlast bij Beckum Palace neemt toe 
Het is menige Beckumer een doorn in het oog. De toenemende overlast bij 
het voormalige uitgaanscentrum Annink-Pot achter King’s Wok. 

De Hengelose politiek en politie is hier eerder al van in kennis gesteld, 
meldde ook TC Tubantia onlangs nog. ‘We zullen dat niet tolereren’, ‘er 
gaan opnieuw geluidsmetingen verricht worden’, aldus de burgemeester en 

politiewoordvoerder. Tja, dat zijn stevige woorden, maar nu de praktijk. In 
het persartikel werd ook een commentaar van de uitbater van Beckum 
Palace gevraagd, maar een reactie kon niet worden verkregen. 

Veel buurtbewoners ondervinden vooral de laatste jaren geluids- en 
parkeeroverlast. En als je er toevallig pal naast woont, ben je helemaal de 
klos. Ook met toeterende auto’s, geschreeuw van feestgangers, 

rondhangende kinderen en rotzooi rond het huis. De verantwoordelijke 
wethouder is nog eens concreet in kennis gesteld van alle mistoestanden. 
Benieuwd of de gemeente Hengelo hier nu ferm tegen gaat optreden… 

Dat in Beckum Palace feesten worden gehouden is regulier en daar valt 
niets op af te dingen. Maar dan alleen alles binnen de perken van het 
betamelijke. Dus op een christelijke tijd moet het afgelopen zijn – het 

geluidsniveau vd muziek binnen wettelijke normen – alleen parkeren op de 
daarvoor bestemde plaatsen – geen overlast in de buurt veroorzaken. 
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Doordat de feesten bij bedoelde horecalocatie echter steeds groter worden 
met dito massale publieke belangstelling, kan aan die voorwaarden tot 
beperking vd. overlast nauwelijks worden voldaan. Dan rest in redelijkheid 

een steviger optreden vd gemeente Hengelo. Zo maar enkele suggesties 
zouden kunnen zijn; De weekends permanente controle/maximum aantal 

bezoekers vaststellen (kleinschaliger)/slechts een feest per weekend. De 
geruchten gaan, dat deze feesten mogelijk in een andere horecalocatie 
gehouden gaan worden. We zijn benieuwd. 

                                                                                      BBB redactie 
 
 

Kaartcompetities weer afgerond 
 

 
De winnaars van de 2 wekelijkse kaartcompetities in de Geertman-kantine; 

lekker malse vleesprijzen! Boven vlnr. Harrie Rupert, Henk Nijhuis en Gerrit 
Asbreuk, Onder vlnr. Gerrie Wielens, Annie  ten Have 

 

Eindstand kruisjascompetitie 2012 
Het zit er weer op, de komende maanden moeten we het weer zonder 
deze gezellige kaartavonden doen. Dan maar genieten van zomer en 

vakantie. De kruisjasavonden zijn dit seizoen door 23 deelnemers bezocht. 
Goede opkomst, maar voor de komende winter kunnen er altijd nieuwe 
kaarters bij. Het hartenjagen werd ook goed bezocht,deze groep heeft ook 

veel plezier in het spel. Ook voor deze groep geldt, hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde! 

 
De eindstanden van het kruisjassen 
1 H Nijhuis 36400 pt 13 F Bauhuis 34645 pt 

2 H Rupert 35828 pt 14 R Rupert 34407 pt 
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3 G Asbreuk 35540 pt 15 H Ottink 34227 pt 
4 A  Rupert 35439 pt 16 Th Wijlens 34212 pt 
5 M Wielens 35428 pt 17 M Waanders 34063 pt 

6 H Wijlens 35221 pt 18 P Sak  33757 pt 
7 H Heijmerink 35180 pt 19 W Koppelman 33491 pt 
8 O v.d Sloep 35160 pt 20 A Derkink 33419 pt 

9 A ten Barge 35056 pt 21 H Extercate 32997 pt 
10 R Menkehorst 34864 pt 22 L ten Barge 32740 pt 
11 L Rupert  34739 pt 23 A Jannink 32485 pt 

12 C Koppelman 34727 pt 
 

Eindstand hartenjagen 

1.A. ten Have    1584 pt  11. M. Koppelman 1822 pt 
2.G. Wielens     1579 pt  12. P.Spanjer        1896 pt 
3. J.Asbroek 1619 pt  13. D. Asbreuk      1900 pt 

4.M.Ordelmans 1651 pt  14. C. Asbroek      1914 pt 
5.G.Waanders 1651 pt  15. A.te Woerd     1915 pt 
6.G.Wientjes 1740 pt  16. R. Verberne    1954 pt 

7.J.Slag  1783 pt  17. H. vd Kuil       1993 pt 
8.T.Westendorp 1799 pt  18. C.Bouwhuis    2012 pt 
9.M.terHürne 1800 pt  19. H. te Woerd   2166 pt 

10.T.ter Avest 1854 pt 
 
 

Adreswijzigingen van Beckumers en  
oud-Beckumers? 
Wij zijn druk bezig met het aanpassen van ons adressenbestand van de 
zomerfeesten, ivm het versturen van de programmaboekjes 
Pinksterfeesten 2012. Indien mensen adreswijzigingen, (mutaties, 

overlijden, met name buiten deze regio) hebben of weten, kunnen ze dat 
doorgeven aan Ria Jannink (Uiteraard graag zsm!!) 

Mail; r.jannink1@kpnplanet.nl of telef. 0743676430 
                                                                               Maaike ter Avest 
 

 

Dodenherdenking 

Overmorgen, vrijdag 27 april wordt de jaarlijkse dodenherdenking 

gehouden op het parochiële kerkhof bij het monument links vooraan. 
De herdenking wordt gehouden in samen werking met de kinderen van 
groep 8 van de basisschool de Bleek. Wij vertrekken om 14.45.u lopend 

vanaf het schoolplein, u mag ook direct naar het kerkhof gaan. Als U wilt 
mag een rode roos meenemen om deze te plaatsen bij het monument. 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Zonnebloem nieuws 
Op zaterdag 23 juni organiseert de Zonnebloem weer een Zonnedag. We 

maken er weer een gezellige dag van, dus houdt deze datum alvast vrij. De 
officiële uitnodiging hiervoor komt nog. 
                            Ria Asbroek, namens de Zonnebloem afdeling Beckum  
 
 

Luk akkefietjes 
Da’s mie ok wat. Har ik mie doar ne snippermoand op e nom’n veur BBB – 
ef’n oet de laamp’n, ef’n nig in beeld – keump mie doar’n verhaal in dit 

blad van den Sijsjeslijmer. Dat magge wisse wal doon, mer dat hee mie 
doarin mos betrek’n met naam en toonaam, stot’n mie eas teeng de bös, 
dat dear’t. Hee schreef oawer mie, dat ik ’n frömd, oolderwets kealtje was 

en nogal boet’n de weareld ston.  Verduld nog antoo,mag ik miene eeng 
mening heb’n of nig.. Mer op’t leste har ’t eroawer da’w inmiddels wal good 
deur een deure kon’n, mer ik voond eas wa luk miezerig, dat dear ik. Wat 

mot zonne haampelman bie oons in de buurte an de Wolfkotterweg ’n mooi 
optrekske koop’n, wat veur de gewone man nig te betaal’n is, loat stoan 
dat den doar gin vergunning veur krig. Doar han GreepnGerradje en 

UlkenGetjaan ok völ bezwoar teeng’n toondertied. Mer met de 
ruilvekaveling is ter alles deurejast via de overheid; ie kon’n schik’n of ie 
keek’n d’r achter daale. En as ik an één dinge ’n hekel hebbe, is ter achter 

daale kiek’n, zak ma zeng, hek oeleu noe verteelt. Merre zoas ik al zear, 
noa ne tied hew den apart’n Sijsjeslijmer mar aksepteaert in oonze buurt. 

Mer eas hek op ne zoaterdagmo’n miene geschuurde klumpkes annetrok’n 
bun nor dat deftige sjalet van Sijsjeslijmer steggelt en heb den gast eff’n 
de kaste oettekeart. En och, ton daamp as optrok’n en d’r ne borrel op 

toafel kwaamp, hew de vredespiepe rookt, oftewel hew ne good 
leugdroonk’n dat he’w….Mer dat hef eas wisse luk bekkerieje kost. Kiek, ie 
mot geem’n en nem’n in’t leam, zea mien overgrootva vrooger ok al. En 

umdat den gas de leste joar’n geregeld slachhaantjes, weenterveurroad 
eapel en eier bie ons köch, kaan’k t’r vreare met hem, dat kaan’k… 
                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

Persoonlijk dankbetuiging 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 

onze pa en opa Antoon ten Dam. Het is voor ons een grote steun te weten 
dat hij door zovelen werd gewaardeerd. 
                                         Kinderen en kleinkinderen familie Ten Dam 
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In memoriam 

Met lede ogen zagen wij hoe de gezondheid van hem terugliep, het wou 
allemaal niet meer. Ik ben aan het klungelen’ riep hij dan vertwijfeld . Na 

een ongelukkige val in zijn huis werd hij opgenomen in het Deldense 
verpleegtehuis. Toch nog onverwacht is daar 

Antoon ten Dam op 28 maart overleden op de leeftijd van 81 jaar. 

Lid van Verdienste van de sv TVO 
 

Antoon had een groot en warm hart voor TVO. Na zijn actieve 

voetbalperiode was hij vele jaren lid van de elftalcommissie en consul van 
TVO. Hij verrichte tientallen jaren accommodatiewerkzaamheden op en bij 

de sportvelden en was hierbij ook nauw betrokken bij de 

accommodatiewerkgroep van TVO. 
 

Tot het laatste jaar was hij trouwe supporter van TVO, vooral van zijn 

kleinzoons in de zaterdagwedstrijden. Twee-drie seizoenen was de hele 
familie ten Dam er nauw bij betrokken. Opa Antoon als supporter, vader 

Harry als leider, moeder Irma als theedame in de rust, zoon Ron als 

vlaggenist en zoon Bas als speler. Dit symboliseert nog eens hun 
familiebetrokkenheid bij de Beckumer sport. 

 

Antoon ten Dam, die trots was op TVO en die een groot aandeel heeft 
gehad in de goed onderhouden accommodatie door de jaren heen,  

we zullen hem missen. 

De familie wordt veel sterkte toegewenst bij dit verlies. 
 

TVO bestuur- leden en accommodatiewerkgroep 

 

 

 
HARTELIJK BEDANKT! 

Aan alle gulle gevers in Beckum en Oele 
Aan alle collectanten die dit mooie bedrag opgehaald hebben. De totale 
opbrengst in Hengelo/Beckum/Oele is € 12.736,44. In Beckum en Oele is 

bijna € 1000 opgehaald. Mocht iemand volgend jaar voor het Reumafonds 
willen helpen collecteren, neem dan a.u.b. contact op met Els Harink 074 
3676574. 
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Hengelo, 27 maart 2012 

Een mooiere woonomgeving en meer sociale contacten 

Groenadoptie mogelijk voor inwoners  
Groenadoptie biedt inwoners de mogelijkheid om gezamenlijk een 
stukje gemeentegroen vrijwillig te onderhouden en te verfraaien. 
Hiermee helpen inwoners mee om de woon-omgeving mooier te 
maken en de sociale contacten in de buurt te bevorderen.  
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een plantsoen, een haag of een 
bloembak. Voor de adoptie van een perceel groen zijn tenminste drie 
huishoudens nodig. Dit maakt het mogelijk om samen te werken, maar ook 

om elkaar af te wisselen in vakantie of bij ziekte.  
Wat mogen inwoners met het groen? 

De inwoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
groen. Inwoners sluiten hiervoor een overeenkomst af met de gemeente. 
Naast het onderhoud mogen ze het groen verder verfraaien, bijvoorbeeld 

door het aanplanten van éénjarige zomergoed. Het belangrijkste is dat het 
stukje adoptiegroen voor iedereen toegankelijk blijft.  
Welk groen komt in aanmerking voor adoptie? 

De gemeente bekijkt dit van geval tot geval. In het algemeen geldt dat het 
groen eigendom moet zijn van de gemeente om in aanmerking te komen 
voor groenadoptie. Verder geldt dat het groen voor iedereen toegankelijk is 

en moet blijven, en dat het groen niet direct grenst aan een particuliere 
tuin. Daarnaast is het belangrijk dat er draagvlak is in de straat. Dit 

betekent niet dat alle inwoners in de straat actief mee hoeven te helpen, 
maar wel dat ze akkoord gaan met het feit dat een aantal buren het groen 
adopteert. 

Interesse? 

Inwoners die in interesse hebben om een stukje gemeente groen te 
adopteren kunnen een mail sturen naar gemeente@hengelo.nl onder 

vermelding van ‘groenadoptie’. Hierin vermelden ze om welk perceel 
gemeentelijk groen het gaat. De inwoners ontvangen daarna een 
aanvraagformulier met de voorwaarden en spelregels. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Communicatie, telefoon (074) 245 9099. 
 
 

mailto:gemeente@hengelo.nl
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Geslaagd omni TVO vrijwilligersfeest 
 

 
 

 
 
Het ging er weer gezellig aan toe met alle vrijwilligers in een volle kantine. 
Angela Morsink werd vanwege haar jarenlange inzet voor TVO activiteiten 

cq sponsorzaken terecht gekozen tot vrijwilligster vh jaar. Bloemen en een 
attentie van TVO voorzitter Arend ten Barge en een groot applaus waren 
haar deel. 
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En weer waren de fraaie moerasaronskelken een grote attractie op de open 

dag bij heidegoed Kluenven. Het was er allemaal goed verzorgd en goed 
toeven voor het publiek 

 

 

TVO succes in de Bentelose Pol 
Het deed een beetje armetierig aan, toen je in de (mooie) Bentelose 
sporthal aanschouwde, dat tegenstander Berghuizen met slechts 5 
spelers aantrad tegen TVO, dat 9 man inzette… 
Voor de goede orde; het futsalspel wordt gespeeld met 4 veldspelers en een 
keeper, dus de Oldenzalers hadden geen wissels... Door de riante 
voorsprong kon TVO ontspannen toeleven naar deze kampioenswedstrijd. 

Vlak voor en na de aanvang druppelden een 60-70tal TVO supporters 
binnen, Robert Wegdam en Arjan Annink kwamen met een spandoek, dat 
aan de wand voor de tribune werd geknoopt. 

Met een super originele tekst; iets van ‘Meloen, meloen, TVO is weer 
kampioen’…. Het begin vd wedstrijd was trouwens stroef, het lukte allemaal 
nog niet zo en het publiek mompelde iets van; teveel spanning, stress in de 

benen, kunnen de druk niet aan. Die jongens van Berghuizen konden 
trouwens best een potje voetballen. Maar in de loop vd wedstrijd was het 

ook voor hun niet meer te belopen. 
Bij een 8-2 stand werd gewisseld en de aanhang zag in de kantine dat FC 
Zwolle de titel binnenhaalde en weer eredivisie gaat spelen (maar dat even 

terzijde). Het was een gelopen koers in deze sportieve pot, waarin de 
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snelheid en het combinatievermogen van TVO doorslaggevend was. Als er 
even gas werd gegeven, werd de tegenstander zoek gespeeld. 
Een gele kaart voor Peter en verwijzing naar de ‘strafbank’ vlak voor tijd was 

een hilarisch showstukje van de arbiter die een prima pot floot. Bloemen vd 
voorzitter en applaus voor de jongens na de 18-7 zege. Alfons refereerde 

nog aan de totaal 216 (ja toch?) gemaakte goals, dat is voorwaar een 
indrukwekkend aantal. In dit kader; de laatste goal in deze wedstrijd was 
rechtstreeks raak uit een corner van Jorn, mooi. Mannen proficiat!!! 

                                                                                             Jan Ottink 
 

 
Het TVO futsalteam werd voor de 2e keer in successie glansrijk kampioen in 

de 2e klasse. Boven vlnr. Stef, Mike, Luuk, Joost, Aaron. 
Onder vlnr. Ivo, Peter, Rik en Jorn 

 
 

TVO6 boekte in de veteranencompetitie 

opnieuw een kampioenschap 
Klasse verloochent zich niet, blijkt maar weer. In de zeventalcompetitie 

behaalde TVO6 opnieuw de titel. Het team dat altijd haar tegenstander met 
open vizier tegemoet treedt en derhalve flink wat tegengoals incasseert, 
weet zelf altijd genoeg te scoren. Zo ook dit seizoen weer. Bij NEO werd met 

3-6 gewonnen, er waren bloemen en nadien veel gezelligheid in de TVO 
kantine. Mooi, dat ook teammakker Zeno Nales (boven 2e van links) weer 
aanwezig was na zijn revalidatieperiode. 

Mannen, proficiat! 
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TWENTS FOKLORISTISCHE VERENIGING 

Lönneker Boerendâânsers 
OPGERICHT 27 DECEMBER 1949 

Geachte lezers, hierbij een berichtje van de Lönneker Boerendâânsers uit 

Boekelo. De Lönneker Boerendâânsers zijn opgericht op 27 december 1949 
in Usselo, naar aanleiding van een boerenbruiloft en het schoolfeest, door 
zonen en dochters van boeren uit de omgeving van Enschede. 

De naam van onze vereniging komt voort uit de vroegere gemeente 
Lonneker die om Enschede lag. Enschede had in de eindjaren twintig en 
beginjaren dertig van de vorige eeuw geen uitbreidingsmogelijk heden 

meer, waardoor er werd besloten om de gemeente Lonneker te annexeren 
met de gemeente Enschede. De gemeente Lonneker was meer een 
plattelandsgemeente en bestond toen hoofdzakelijk uit oude marken terwijl 

Enschede een grote textielstad werd. 
De marken werden beheerd door markerichters. Enkele oude marken zijn: 
Rutbeek, Twekkelo, Driene, Noord- en Zuid Eschmarke, Broekheurne, 

Usselo en Boekelo. De oprichters van de Lönneker Boerendâânsers hebben 
bij de oprichting besloten om de naam van de plattelandsgemeente 
Lonneker in ere te herstellen. Onze dansgroep brengt oude boerendansen, 

deze werden veel op boerenbruiloften gedanst  en geven ook vaak het 
leven op het platte land weer. We willen met onze optredens deze dansen  
hiermee graag in ere houden. Op dit moment telt onze vereniging 38 leden 
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waarvan 4 accordeonisten. We treden op in bejaardencentra, festivals, bij 
jubilea en openingen  en ontvangen ook uitnodigingen uit het buitenland 
waaronder Jordanië en een “heimatdabend” in Zwitserland  en Oostenrijk. 

Indien dit mogelijk is komen ook deze groepen bij ons en hebben wij 
gezellige avonden met hun bij café, restaurant “De Buren” Deze avonden 

mochten zich in een grote belangstelling verheugen. 
Ieder jaar organiseren we een wandeltocht, wat een succes is. Hier worden 
dan ook éénvoudige oude Twentse gerechten geserveerd. 

Op de oude voertuigendag zijn we met een kraampje met poffertjes en op 
de kerstmarkt met kniepertjes aanwezig. Het  kniepertje is een oud Twents 
recept, wat veelal om en nabij de kerstdagen bij de koffie of thee werd 

geserveerd. De kniepertjes worden door de leden zelf gebakken. 
Om deze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven ontplooien kunnen 
we aanvulling van leden voor onze vereniging goed gebruiken. Mocht u 

interesse hebben na het lezen van dit artikel, kan ook met een stel, dan 
kunt altijd eens komen kijken op onze repetitieavonden op de dinsdag om 
de 2 weken in Boekelo. U kunt dan contact opnemen met één van onze 

leden of bestuursleden. Dit zijn onder andere: 
Gerda Wevers, Kwinkelerweg 7 7548BP Boekelo tel 4281226 secretaris en 
Henk Gaakink, JP Coenstraat 8 7541BP Enschede tel 4317390  voorzitter 
 
 

Een dag klussen in het Proggiehoes 
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Op 1 april was het zover: Jeugdraad Beckum ging onder het mom van ‘NL 
Doet’ een dag klussen bij ’t Proggiehoes. Met name de grote zaal en de 
kleine zaal werden onder handen genomen. Aaron heeft, als elektricien 

onder ons, verschillende nieuwe stopcontacten aangelegd. Mark en Nando 
boden hierbij ondersteuning en verrichtten andere hand- en spandiensten. 

Kameraad Jurgen Ottink schoot te hulp en heeft veel schuur- en 
schilderwerk verricht. Ook Jeroen en Rik staken de handen uit de mouwen 
en gaven de deurposten een nieuwe kleur. Jessy en Nel klommen de 

steiger op om de wanden van de grote zaal te voorzien van een likje verf. 
Harry en Ingrid hielpen ook mee en zorgden voor een lekkere maaltijd aan 
het einde van de dag. Het werd een gezellige dag en er is met veel plezier 

geklust. ’t Proggiehoes oogt weer erg fris en netjes. 
De klussers: Nando Scharenborg met kameraad Jurgen Ottink, Rik Lansink, 
Jessy Vijn, Mark Busscher, Aaron Leferink, Jeroen Wijlens en Nel 
Waanders. Harry en Ingrid van Bemmelen.  
                                                                              Jeugdraad Beckum 
 

 

Pinksterfeesten -1-  
geen keizerschieten, wel vogelschieten 
In BBB heeft (eind vorig jaar) twee keer een oproep gestaan voor 
deelname aan het keizerschieten. Dit was een extra competitie voor de oud 
schutterskoningen, -koninginnen, -prinsen en -prinsessen. Doordat er te 
weinig opgave is, heeft het bestuur besloten om het keizerschieten NIET 
door te laten gaan. Er blijven uiteraard 2 vogels voor de heren en de 
dames en een vogel voor de jeugd. Dus het vogelschieten gaat gewoon 
door! Maar helaas, het keizerschieten zoals het bestuur het voor ogen had, 
gaat niet door. 
                                                Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 
 

Pinksterfeesten -2- 
Lowlandgames  
In het laatste weekend van mei is het weer zover: de Pinksterfeesten 
Beckum komen er aan! Anders dan voorheen is er op zondag niet alleen 
voor de oudere generatie een programma, ook de jeugd in de leeftijd van  

12-16 jaar kan zich opgeven om mee te doen aan de Lowlandgames!  
Vrienden en vriendinnen die niet uit Beckum komen zijn ook van harte 
welkom om deel te nemen aan de Lowlandgames. 

Uiteraard staat er een spectaculair programma gepland. Onder andere zal 
er een tafelvoetbalspel op het terrein staan, maar dan in levende vorm. 
Succes wordt gegarandeerd! Opgave gaat per tweetal. Uiteindelijk worden 
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er drie tweetallen bij elkaar gevoegd tot één team van 6 personen. 
Leeftijden worden dus gemixt. Dit met als reden dat de strijd op deze 
manier zo eerlijk mogelijk geleverd wordt voor de felbegeerde eerste prijs!  

Geef je snel op via jeugdraadbeckum@gmail.com en je krijgt van ons een 
aanmeldingsformulier terug gestuurd. Tot dan! 

Wij zoeken nog bedrijven die ons willen sponsoren bij het 
afdrukken van de T-shirts. Graag de eventuele reacties hierop 
naar bovenstaand mailadres sturen. 
 

Pinksterfeesten-3- 
DE KINDERFEESTEN  

12.00 uur: Allemaal verzamelen op het schoolplein voor een spectaculaire  
optocht, samen met de schutterskoning. De leukste of origineelste  groep 
of persoon kunnen leuke prijzen winnen !!! 

 

 
 
14.00 uur: Voor Peuters en Kleuters zijn er luchtkussens en ballonnenclown 

en schminkers in de tent. Voor de hele school: Wipneus & Pim. Het leukste 
dj-duo van het land geven een knotsgekke, interactieve,  muzikale 

voorstelling samen met de kinderen. 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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15.00 uur: Einde en allemaal het kermis terrein op !!! 
Wij komen binnenkort ook collecteren, niet alleen voor de kindermiddag, 

maar ook voor de zondag met Pinksteren voor de jeugd, en om de 
werkgroep jeugd een leuke avond bezorgen en ook een donatie voor het 
schoolplein te geven. 
                                                                         De kinderfeestcommissie 
 
 

‘Een geweldig TVO Jeugdkamp’ 
Vrijdag de 13e en dan ervoor kiezen om met 41 TVO OMNI kinderen een 
helse fietstocht van 42 kilometer overbruggen. De (meeste) kinderen 
hadden de vaart er goed in en gelukkig kwamen alle groepjes nagenoeg 

droog bij de kampeerboerderij in Nutter aan! Terwijl onze eigen FEBO's 
(Tom, Joost en Luuk) hamburgers bakken worden de slaapzalen verdeeld. 
Dit kost wat heen en weer gesleep maar uiteindelijk is iedereen tevreden. 

In de avond staat er langzaam fietsen op het programma, gevolgd door 
een bingo. Daarna wilden alle kinderen het liefst gaan slapen maar helaas 

voor hen hebben we nog een bosspel gedaan om 23.30 uur. In groepjes 
konden de kinderen het bos in om alle verschillende dieren te zoeken. 
Vooral de leeuw (Marco) die in de boom zat was moeilijk te vinden. 

Na terugkomst op de boerderij ging het feestje voor de kinderen nog lang 
door. Het leverde wederom een waarschuwing op! Op zaterdag was het al 
weer vroeg dag (half 8) en na het overheerlijke ontbijt begint de 

sportochtend. Er staat een zeskamp op het programma, met een 
waterspel, eiergooien, zaklopen etc. Dit alles onder begeleiding van onze 
DJ's Luuk en Peter en de spelbegeleiding van Marleen. 

 In de middag wordt er gezwommen in Tubbergen. Ook daar worden weer 
de nodige waarschuwingen geincasseerd. Dit keer niet voor de kinderen 
maar voor de leiding die opstoppertje deed. Nadat de badjuf voor de 3e 

keer moest waarschuwen had ze door dat het een hopeloze zaak was. 
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Bij terugkomst op de boerderij waren de kookmoeders al begonnen aan 
een overheerlijke maaltijd. Na de maaltijd werden zowel de leiding als 
kinderen moe dus maar snel weer het bos in om te gaan smokkelen.  

Helaas blijkt altijd maar weer dat de leiding fanatieker is dan de kinderen 
en wordt er door de meeste leiding behoorlijk vals gespeeld (met Marco 

aan kop). Na het smokkelspel vond de bonte avond plaats waarbij ook de 
Miss en Mister Oranje gekozen werden. Youri Westendorp en Roos Koning 
ter Heege hadden de mooiste oranje outfit en verdienden ze weer wat 

belangrijke punten voor de groep. De mystery guest Richard Ragnbourn 
was ondertussen ook geraden en de bonte avond kon beginnen. Enkele 
kinderen hadden een dansje of liefje voorbereid, er werd nog een 

stoelendans gedaan, die helaas nipt verloren werd door Anouk. 
 

 
 
De zaterdagavond wordt het vaak al vroeger rustig dan de vrijdag 
(tenminste bij de kinderen). Om half 12 lagen de meesten heel lief te 

slapen maar dat is dan weer het moment voor de leiding om even alles wat 
lawaai maakt te pakken en even een rondje op de slaapzalen te doen 
(onder het mom jullie houden ons op vrijdag wakker, wij jullie op 

zaterdag). Ondanks het kabaal kunnen veel kinderen zich het nachtelijk 
intermezzo niet meer herinneren. 
 De zondag staat in het teken van naar huis gaan. Eerst de boerderij 

opruimen, daarna wordt er nog het Zweeds loopspel gedaan en om te 
voorkomen dat de leiding weer vals speelt worden ze bij andere groepjes 
ingedeeld. Na een broodje knakworst begint de barre tocht naar huis. In de 

kantine wordt er nog even een patatje gegeten (helaas niet voor iedereen) 
en een snack. Maar het meest belangrijke is toch wel de prijsuitreiking. De 
kneusjes met Marco en Marleen als leiding werden (heel verrassend) 1e. 
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Janne te Lintelo is dit jaar verkozen als kampvrouw van het jaar en Luuk 

Asbroek als kampman van het jaar. Daarmee werd weer een geweldige 
editie van het TVO jeugdkamp afgesloten. 
                                                                                                Anouk  
 
 

 
Leerproject ‘Reanimatie en AED voor jongeren’ 

Doel: Jongeren in Beckum en Oele een reanimatie/AED cursus aanbieden; 
Hen te informeren over lekenhulpverlening en hun mogelijke bijdrage 
hieraan binnen Beckum, Hengelo, Twente, Overijssel en misschien nog wel 

omvangrijker. Als werkgroep zien we dat juist jongeren supersnel met hun 
mobieltjes zijn, wat hen tot uitstekende alarmeerders maakt. 
Mede dankzij een eenmalige toekenning van €2000,- uit het Rabofonds van 

Rabobank Centraal Twente kunnen wij uitvoering aan dit project geven. Op 
woensdag 20 juni, dinsdag 26 juni en dinsdag 3 juli hebben we voor zo’n 

60 jongeren tussen ±14 en 20 jaar een reanimatie/AED cursus gepland in ‘t 
Proggiehoes van 19.00-22.00 uur. Binnen deze cursus wordt natuurlijk ruim 
aandacht aan de cursus besteed maar ook aan de mogelijke bijdrage van 

juist de jongeren ten aanzien van alarmeren bij een calamiteit waarbij 
lekenhulpverlening (http://www.lekenhulpverlening.nl) uitgelegd zal 
worden en AED4.eu (www.aed4.eu). 

De jongeren zullen binnenkort een uitnodiging hiervoor ontvangen. Voor 
nadere informatie kun je contact opnemen met een van de 

http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/centraaltwente/mvo/rabofonds/
http://www.lekenhulpverlening.nl/
http://www.aed4.eu/
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werkgroepleden. Bijgevoegd bij deze BBB is een verzoek om donatie aan 
Beckumers en betrokkenen om het Project AED in stand te kunnen houden. 
Wij hopen op uw hartverwarmende steun! De bedrijven, verenigingen en 

personen van wie we reeds een machtiging hebben mogen ontvangen 
willen wij hartelijk danken voor de bijdrage. Het is voor de werkgroep een 

teken dat het project Beckumbreed gedragen wordt. 
Werkgroep AED Beckum: Marianne Wielens (074-3676587), Ellis Bunte 
(074-2918505), Thea Lintsen (074-3575540),Christel Pelle (074-3676757) 
en Rita Temmink (074-3676782). 
 
 

Moslim- of Staatsterreur 
OPINIE de wereld gezien door Jan Busscher 
Miljoenen mensen in o.a. Irak, Afganistan en Libie lieten het leven of 

werden geruïneerd door de misdadige praktijken van Westerse politieke 
leiders. Mensen als Rupert Murdoch, Bush I & II, Dick Cheney, Toni Blair 

en Jan-Peter Balkenende lopen nog steeds vrij rond. Zomaar een paar 
namen, maar er zijn er ontelbaar veel meer. Ook al zijn politici gewoon de 
loopjongens of stromannen van de banken en multinationals, dat pleit ze 

niet vrij! Politici zijn op papier onze leiders en beleidsbepalers, staan op 
papier hoger in 'rang' dan de bankiers en de CEO's van de olie- en 
wapenindustrie… 

Slechts enkele politici van na de Tweede Wereldoorlog zijn (na hun 
ambtstermijn) gaan praten en hebben kleine tipjes van de sluier opgelicht. 
In Nederland kennen we ex-premier Dries van Agt, die als gewezen 

minister-president weet hoe het er rondom de macht werkelijk aan toe 
gaat. Hij is zich gaan verzetten tegen wat hij (en velen met hem) als de 
kern van al die ellende in de wereld zag: de machthebbers (niet het 

onwetende volk) van de staat Israël, de dekmantel van het machtigste 
kartel van de georganiseerde misdaad. Van Agt weet veel meer dan de 
gemiddelde burger, en eenmaal los van de politiek voelde hij zich 

gedwongen zich te verzetten tegen deze bron van het kwaad in de wereld. 
Greta Duisenberg is een zelfde verhaal. Via haar overleden man Wim 
Duisenberg, heeft zij uiteraard meer informatie gekregen over de gang van 

zaken op onze planeet dan de gemiddelde burger of journalist ooit zal zien, 
en ook zij heeft haar conclusies getrokken en besloten er iets tegen te 

doen. Kijk eens naar youtube film THRIVE, duurt 9 kwartier maar dan weet 
je ook wat, iets wat op geen school wordt geleerd!! De link: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U25AtWcERko# 

                                                                                       Jan Busscher 
 
(in de volgende BBB deel 2 van deze beschouwing) 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U25AtWcERko
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Koninginnedag2012 nog eens het programma 
Maandag 30 April vanaf 9.00 uur is er voor IEDEREEN  in en om Beckum  

een gezellige dag georganiseerd. De peuters t/m groep 3 worden in  't 
Geertman vermaakt met o.a. sminken, diverse springkussens,  apenkooi, 
tekenfilms ,enz.  In de  groepen  4 t/m 8 gaan de jongens het opnemen 

tegen de meisjes. (bekent van het TV -programma) Met o.a. een  
stormbaan, vragenspelletjes, enz. Voor de tweede maal  is er ook s 
'middags tot een uur of 16.00een programma vanaf groep 8. Nu 

georganiseerd  door een viertal herenvoor hun maatschappelijke stage . Zij 
gaan met elkaar een sporttoernooi  incl. de stormbaan doen. We zetten 
weer een tent op het schoolplein dus voor ALLEN die het gezellig vinden de 

verrichtingen van de jeugd te volgen zijn de hele dag van harte welkom!! 
Dit jaar is er voor het eerst ook een Oranje fietstocht  in Beckum. Deze 
tocht van + 30 km start en eindigt vanaf het schoolplein. Er kan tussen 

8:30 en 9:30 gestart worden. De route is verkrijgbaar in de tent op het 
schoolplein en deelname is gratis. Onderweg is er een gezellige tussenstop 

en na afloop kan er op het schoolplein met jong en oud gezellig worden na 
gekletst. In de hal van het stadhuis wordt dit jaar een Oranje Concert  
aangeboden door de Hengelose Oranje Vereniging met o.a. het Hengeloos 

mannenkoor, De Hengelose Opera en Operette Vereniging, De 
Hengelanders en een fototentoonstelling van dhr.Han Schenk (lange tijd 
fotograaf van het koningshuis) om 10.00 uur staat de koffie klaar en het 

duurt tot 12.30 uur. Om dit aantrekkelijker te maken voor de mensen uit 
Beckum bieden wij gratis vervoer aan vanaf het kerkplein in Beckum naar 
het gemeentehuis vertrek 9.30 uur en om 12.45 uur weer terug. 

Aanmelden voor het vervoer naar  het stadhuis kan per mail 
saskiarotink@hotmail.com of bellen 074-2500369.  Tot 30 april! 
 

 

Ondernemingsvereniging Beckum-Oele  
het gaat door… 
Eind februari heeft de behoeftepeiling plaatsgevonden met betrekking tot 
oprichting van een ondernemersvereniging voor Beckum en Oele. Er is 

enthousiast gereageerd en er zijn bijna 100 ondernemers die een 
volmondig “ja” hebben gegeven. Tevens waren er spontane reacties van 
personen die wij niet hebben benaderd maar wel hebben gereageerd op 

berichten uit de media of uit de omgeving. Slechts 15% heeft aangegeven 
geen belangstelling te hebben en de overigen hebben niet gereageerd. 

De ondernemers worden uitgenodigd 
De werkgroep heeft besloten om het initiatief door te zetten. ”‘Wij 
willen u uitnodigen voor de oprichtingsvergadering waarbij u van onze zijde 

informatie zult ontvangen. Een belangrijk deel van de avond is 

mailto:saskiarotink@hotmail.com
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gereserveerd voor uw persoonlijke mening over de thema’s die de 
ondernemersvereniging kan gaan organiseren. Natuurlijk is er ook ruimte 
voor discussie. Aan het einde van de avond kunt u uw lidmaatschap 

kenbaar maken op een speciaal hiervoor bestemd formulier.   
U bent van harte uitgenodigd op: 9 mei 2012, 19:30 – 22:30 u. 

Wapen van Beckum 
Vanaf 19:30 wordt u verwelkomt met een kop koffie waarna om 20:00 het 
programma start. Wij vragen een kleine bijdrage van € 5,00 pp, aan begin van de 
avond contant te voldoen. Voor de organisatie en de catering is het belangrijk te 

weten of u komt. U kunt dit kenbaar maken uiterlijk 5 mei 2012. Per e mail: 
ovbo@invence.nl of door één van de werkgroepleden rechtstreeks te benaderen. 
Alle positieve reacties heeft ons als werkgroep nog eens extra aangemoedigd. Wij 

hopen op uw komst!” 

 
 

Levenslust vertelt 
De voorjaarsuitvoering zit er helaas weer op. We hebben genoten van maar liefst 9 

uitverkochte voorstellingen, een prachtig resultaat. Maar voor nagenieten en even 
een paar weken lekker achteroverleunen is geen tijd. Want de Pinksterfeesten 
wachten en daar willen we weer een openingsmiddag voor de senioren verzorgen 
zoals Beckum dat van ons gewend is. We gaan er weer een bont spektakel van 

maken. En wees gewaarschuwd, voor het onderdeel “de roddel van Beckum” 
hebben we overal en altijd onze informanten die oren en ogen open houden tot en 
met vrijdagmiddag 25 mei Ook starten we met de repetities voor de 

najaarsuitvoeringen. Het te spelen stuk en de spelers zijn bekend. Welk stuk we 
spelen blijft nog even een verrassing. Wat we niet verzwijgen is dat we opnieuw 
een debutant in ons midden hebben. We vinden het geweldig dat Nando 

Scharenborg voor het eerst het podium beklimt als speler van Levenslust! We zijn 
apetrots dat we met hem de derde debutant dit jaar kunnen presenteren; het 
bewijs dat toneel in Beckum tijdloos is en we in staat zijn jonge aanwas aan ons te 

binden. Dat wordt moeder en zoon op de planken, Cilia zal ook weer een rol 
invullen. Als ze door de trots maar geen tekst vergeet. 
                                                       Namens Levenslust, Arjan Lammers 

 
 

Programma Pinksterfeesten Beckum 2012 
Vrijdagmiddag  Senioren feestmiddag 
Vrijdagavond  Beckumer Ossenveelder Oamt, Muziek: Friends 
Zaterdagmiddag Kinderfeesten / Wipneus Pim, Vogelschieten 
Zaterdagavond Muziek: Milk Inc, Muziek: DJ Paul Elstak 
Zondagochtend Highlandgames 
en middag  Lowlandgames, Muziek: Ronnie Ruysdael 
Zondagavond  Muziek: Broadway, Muziek: Memphis Maniacs 
Maandagochtend Binnenkomst Oldtimer trekkers 
   Vertrek Oldtimer trekkers, Fietstocht 

mailto:ovbo@invence.nl
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   As’n Gek in’n Drek 
Maandagmiddag Muziek: Johnny and the Gangsters of Love 

   Muziek: Wir Sind Spitze 
 

 

Nieuws v.d.H.Geestparochie Beckum 
Het schema van de vieringen in de maand Mei. 

Za. 05 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Hoogland. 
   Er is géén zang. Wél Kindernevendienst. 

Zo.06 mei  9.00 uur: Géén viering. 
Za.12 mei 19.00 uur: Géén Viering. 
Zo.13 mei  9.00 uur: Eucharistieviering. 

   Voorganger:Pastor Golianek. 
   Zang:Dames-en Herenkoor. 
Do.17 mei  9.00 uur: Géén Viering. 

Za.19 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Hoogland. 
   Er is géén zang. 
Zo.20 mei  9.00 uur: Géén viering. 

Za.26 mei 19.00 uur: Avond vóór Pinksteren. 
   Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Escher. 

   Zang:Dames-en Herenkoor. 
Zo.27 mei  9.00 uur: Feest van Pinksteren: Beckum géén viering. 
               10.00 uur: Gezongen Eucharistie-viering in Goor. 

   Voorgangers; Het Pastoresteam en Emeriti. 
Ma.28 mei  9.00 uur: Tweede Pinksterdag: Beckum géén viering. 
      9.00 uur: Viering in St.Isidorushoeve. 

Wijzigingen voorbehouden. 

 
 

Datumbank 
25 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
27 april  Dodenherdenking op het parochiële kerkhof om 14.45 uur 

27 april  Inschrijfavond Volle Polle 2012. 20.00 uur in ’t Proggiehoes 
30 april  Koninginnedag in Beckum 
 6 mei  Jeugdraad; Zeepkistenrace 

 8 mei  KVO; Kleine fietstocht 
 9 mei  Dorpsraad; vergadering 
 9 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 9 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
19 mei  Oud Papier 
19 mei  TVO Jeugd; Sport- en spelmiddag 

20 mei  TVO; Mixtournooi voetbal 
23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
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25 t/m 28 mei Pinksterfeesten 
 3 juni  1e H. Communie 
 6 juni  Dorpsraad; vergadering 

 6 juni  KVO; Busreis naar Veenhuizen 
16 juni  Oud Papier 
15-16 sept. Volle Polle 2012 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 
Meivakantie  maandag 30 april 2012 t/m vrijdag 4 mei 2012 

Hemelvaart  donderdag 17 mei 2012 t/m vrijdag 18 mei 2012 
Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 
Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 

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

 
 

Deze maand … in een volzin 
Wat steekt de wereld toch bizar in elkaar als je in ogenschouw neemt dat de 

Noorse massamoordenaar Breivik zoveel persaandacht krijgt en advocaten delibe-
reren over mogelijke vrijspraak dan wel behandeling van ‘zijn ziekte’ na zijn celstraf 
onrechtvaardig vinden net zoals die zieke malloot Joran vd Sloot ook maandenlang 

persaandacht blijft krijgen terwijl ieder, beschaafd, weldenkend mens deze lieden 
eeuwig, geketend in het donker, absoluut in eenzaamheid wil laten wegkwijnen (en 
nu is er al weer te lang over geschreven) hetgeen ons brengt bij de clash van Geert 
Wilders die de Nederlandse politiek weer doet schudden op haar grondvesten en in 

Beckum;was kardinaal Eijk op bezoek bij het Vormsel en ondergaan het kerkplein/ 
de pastorietuin een metamorfose opdat alles er straks weer jong en fris uitziet… 

 

KVO nieuws 
 

De kleine fietstocht wordt gehouden op dinsdagavond 8 mei 2012. Vertrek 
om 18.30 uur bij de kerk. Graag van te voren opgeven. 
Busreis naar Veenhuizen is woensdag 6 juni, vertrek 8.30 uur bij de kerk. 

Ook voor de bustocht naar Veenhuizen mag U zich nog opgeven tot 28 
mei. Opgave bij Marga of Karin.                                                      
                                                                                         Het bestuur 
 
 

TOPDAG VOOR TVO 
Dat was het zondag jl. waar de handbaldames1 promotie bewerkstelligden 
in Hardenberg. Drie knappe zeges, op SVWW, WHC en Actief Kl., werden 

behaald, zodat de Beckumer dames een klasse hoger gaan acteren. 
En TVO 1 voetbalde zich praktisch naar de titel. In een enerverende pot 
werd VIOS in de slotfase verslagen voor honderden toeschouwers.  

In de volgende BBB meer info over deze successen! 


