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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 
teksten 
opinietekst/druk 

vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 
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 
3676582 

 
ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘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 van januari t/m juni 2013 
23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 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 
 

35                                               04 
 
De zon ja, die moet het ‘m doen. Want de natuur voelt nog koud en schraal  
aan, terwijl de lente al een maand onderweg is. Maar dat weerhield de BBB 

redactie niet om weer een maandblad te produceren met weer brede 
informatie over het wel en wee in onze gemeenschap. 

Lees het en u bent op de hoogte 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

> TVOa1 wist de lastige klus bij Hectora1 succesvol af te ronden met een 1-2 

overwinning en ook b1 won thuis met 6-1 van Bon.boys b2. Het was voor 
scheidsrechter Mike P. een pittige klus vanwege het irritante gedrag van een 
aantal Bon.Boys spelers. Een aantal tijdstraffen was dan ook zeker terecht.  
 

> TVO4 verslikte zich bijna in Hoeve V.3 en bleef op remise steken. Zoals zo 
vaak; de scheids vervulde een bedenkelijke rol (vlg. TVO3 spelers…). TVO6 

deelde broederlijk met 6-6 de punten met Bornerbroek. TVO1 ontving Etten 
en alleen volle winst telde om lijfsbehoud in zicht te houden. Het werd een 
karige 0-0 remise, waar TVO een strafschop werd onthouden in de laatste 

minuut. Jammer van die rode kaart erna in alle emotie maar ja, beledigen 
van de arbiter hoort nu eenmaal niet… 
 

> Zaterdag was de vrijwilligersfeestavond van TVO. Weer een ouderwets 
gezellige sfeer in de kantine, waar Gert en Francis de scepter zwaaiden 
achter de bar. De quizzen leverden veel hilariteit en discussies op en Anthony 

hield een fraaie conference. Kortom, weer een mooie avond voor alle TVO 
vrijwilligers! 
 

>Voor de jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage wordt in dit nummer een 
machtigingskaart ingesloten. Wilt u uw waardering voor BBB weer tonen en 
een welkome bijdrage storten? Dank u, dank u… 

 
>Jammer toch… dat – schijnbaar na de voetbalwedstrijd zondag jl. – 

vernielingen zijn aangericht  bij - en op de voetbalvelden en bij de afrastering 
richting school. Wie doet nou zoiets? En niemand heeft wat gezien? 
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Wat u allemaal leest in deze april BBB 
> Laatste Week Nieuws   

> Ontwikkelingen tot vergunning TVO kleedkamers 
> Dorpsraad discussieerde met Beckumers; ‘samen doen’ 
> Gang van zaken Druk voor Beckum 

> Pinksterfeesten Beckum; Lowlandgames voor de jeugd 
> Onderhoud N739; goed nieuws voor aanwonende Beckumers 
> Wat kon/kan er allemaal in Beckum? 

> Ook podotherapie bij centrum de Beukenhof 
> Kijkdag kleutergym   
> Koninginnedagviering Beckum 

> Wist u datjes    
> Luk akkefietjes 
> Annika naar EK finale handbal  

> Schouwgroep Beckum-Oele met kritisch bericht 
> De Jeugdraad profileert zich > Palmpasenoptocht 

> ‘Woar woont Hennie Morsink’? 
> Koningsboom wordt in Beckum geplaatst 
> Opinie: AED is voor iedereen van levensbelang 

> Twintig Voorzetten op Christel Pelle 
> Eindstanden TVO kaartcompetities 
> Mijmeringen > BBB-tjes 

> Bibliotheek in Beckum moet kunnen 
> Zijlijn; spelen of vandalisme  
> Werkgroep Brede school Beckum 

> Handbaldames1 veilig en jeugdkampioen 
> Zonnebloem boottocht  
> Parochienieuws > Datumbank 

 
 

Acties bij bouwproces TVO kleedkamers achter 
de sportzaal Beckum 
Op initiatief van stadsdeelregisseur Lars Harms vergaderden drie leden vd 

TVO bouwcommissie, de stedenbouwkundige en afdelingshoofd vergun-
ningen op 25 maart om de nodige kou uit de lucht te halen, dan wel te 

proberen meer vaart te krijgen in het proces naar een bouwvergunning 
kleedkamers te verkrijgen. Dit vooral nav. breed gedragen kritiek in Beckum 
inzake de trage voortgang. 

Lars Harms noemde het doel van het overleg; ‘onbegrip weg nemen tussen 
leden bouwcommissie en gemeente zodat TVO (het proces van) de 
uitbreiding achter de sportzaal kan realiseren. Het onbegrip is aanwezig in 
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aanzet naar onderbouwing die gemeente nodig heeft om te motiveren dat 
de uitbreiding afwijkt van vigerend bestemmingsplan.  
Na het uiteenzetten van onbegrip en onduidelijkheden brainstormen de 

stedenbouwkundige en de ontwerper van TVO over de aanpassingen van 
het meest actuele plan. Er worden diverse ideeën en richtlijnen besproken. 

De Stedenbouwkundige verwacht dat hij met de besproken ideeën de 
noodzakelijke motivatie kan schrijven om van het geldende bestemmings-
plan af te wijken’. Vervolgens schets Lars Harms het verdere verloop van het 

gesprek, gewenste bouwkundige acties, mogelijke afspraken en doet uitleg 
van de ambtelijke molen inzake wettelijke termijnen van indiening, inzage, 
bezwaren etc… Dit proces van vergunningverlening wordt uitgelegd. Als alles 

binnen de normen van ontvankelijkheid, afhandeltermijn, niet verdagen van 
de aanvraag etc. etc. positief wordt beoordeeld, lijkt het in zicht komen van 
de bouwvergunning wellicht mogelijk. Lars Harms concludeert in zijn 

slotconclusie voorzichtig positief: ‘Mocht er over welstand geen overeen-
stemming worden bereikt en we het college zouden willen voorleggen of ze 
willen afwijken van welstand, dan moet rekening worden gehouden met 

minimaal 2 weken extra (dus zeker 10 weken). Ons (gemeente) advies is dat 
TVO na terugkoppeling van de welstandsbespreking zo snel mogelijk een 
vergunningaanvraag moet indienen. Het zou dan voor de zomer nog tot een 

besluit moeten kunnen komen. Best case.’  
 

De actuele stand van zaken half april 
Na overleg met de heer Harms leggen we 15 april ons oor te luister bij 
Marco Ottink namens de TVO bouwcommissie. ‘Afgelopen woensdag hebben 
we met de bouwcommissie een overleg gehad en hebben we een aangepast 

plan van Robert besproken. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt om binnen 
2 a 3 weken de omgevingsvergunning aan te vragen. Het aanvraagtraject 

duurt max 8 weken (als de aanvraag compleet is). Dit aangepaste plan 
voldoet aan de gestelde eisen van Misjel Valkenaar - stedenbouwkundige. 
Hij kan met dit plan de noodzakelijke onderbouwing opstellen voor de 

bestemmingsplanwijziging. Dit nieuwe plan wordt as. donderdag, 18 april, 
besproken met welstand. De onzekerheid zit nu in het bepalen van de 
daadwerkelijke kosten (hiervoor wordt door Robert een externe ingesch-

akeld) om dit te bepalen - verwachting is over 3 weken een resultaat en de 
benodigde goedkeuring - medewerking door het parochiebestuur (verzoek 
en tekeningen zijn naar de locatieraad verzonden). 
 

't Gaat de goed kant op, denk ik. Start van de bouw rond 6 juni met het 80 
jarige bestaan is ambitieus (en denk ik niet haalbaar) maar als het een keer 

mee zou zitten zou medio juli wellicht kunnen...’. 
                                                                                        BBB redactie 
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Dorpsraad over leefbaarheid in Beckum: 
‘We moeten het met z’n allen doen’ 
 

De Dorpsraad Beckum hield woensdag 10 april haar jaarvergadering in ‘t 
Proggiehoes. Aftredend voorzitter Wim Brunnekreef leidde de sprekers en de 

aanwezigen langs de verschillende agendapunten. Van financiën en 
bestuurswisselingen in het formele deel, tot Dorpsplan+ en de moeite die 
verenigingen en stichtingen in Beckum ondervinden bij hun zoektocht naar 

bestuursleden in het informele deel. Maar welk agendapunt de revue ook 
passeerde, één ding werd tijdens de vergadering overduidelijk. ‘Willen we de 
leefbaarheid in Beckum behouden, dan moeten het met z’n allen doen.’ 

Ruim aandacht in het formele deel was er voor de Werkgroep AED. In de 
vorige BBB plaatste die werkgroep een noodkreet: ‘Er zijn twee AED’s in 

Beckum en die moeten we toch met z’n allen in stand kunnen houden?’ Het 
onderhoud van de twee AED’s kost jaarlijks zo’n 1.700 euro, liet Thea 
Lintsen namens de werkgroep weten. Dat geld wordt gebruikt voor het 

vervangen van elektroden en batterijen en het opleiden van vrijwilligers. 
Inmiddels hebben ongeveer honderd Beckumers het benodigde certificaat 
op zak. “Toch zoeken we nog altijd naar nieuwe mensen om op te leiden”, 

aldus Thea. Een inzameling onder bedrijven en particulieren leverde vorig 
jaar 900 euro op. Hoewel dat bedrag door allerlei redenen nog steeds niet is 
geïncasseerd, worden Beckumers via deze BBB opnieuw opgeroepen een 

bijdrage te leveren aan het apparaat waarmee, bij een hartstilstand, 
levensreddend kan worden gehandeld. “We zullen het met ons allen moeten 
doen”, riep Thea de aanwezigen op. Wat de Beckumers ook met z’n allen 

moeten doen, is het in stand houden van een bibliotheekfaciliteit in Beckum, 
aldus Dorpsraadslid Christel Pelle. Medio 2013 doet de Bibliobus het dorp 
niet langer aan. Via het project ‘Bibliotheek op school’ kan in basisschool De 

Bleek straks toch een jeugdcollectie worden aangeboden. Om ook 
volwassenen een passende collectie boeken aan te kunnen bieden, is de 

Dorpsraad op zoek naar vrijwilligers. Tijdens een informatieavond op 
donderdag 25 april, van 19.30 tot 21.00 uur in De Bleek, wordt een beeld 
geschetst van de bibliotheekfaciliteit en hoe Beckumers kunnen helpen deze 

in stand te houden en mogelijk zelfs uit te breiden. “Iedereen is van harte 
welkom”, besloot Christel haar betoog. 
 

De microfoon ging vervolgens naar penningmeester Gaatske Colijn. “We 
hebben achteruit geboerd”, luidde zij de toelichting op het financieel verslag 
in. De kosten voor de AED’s en het naambord dat de Dorpsraad aan de 

Beukenhof heeft geschonken bij de opening van het complex, drukten flink 
op het financieel resultaat van 2012. Dit ondanks een schenking van 1.000 
euro van de kerstmarkt aan het AED-project en een eenmalige bijdrage van 

de gemeente Hengelo van 1.500 euro. De jaarlijkse bijdrage die de 
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Dorpsraad van de gemeente ontvangt wordt in 2013 verlaagd van 2.478 
euro naar 2.200 euro. “Maar”, zo stelde Gaatske positief, “nu de Beukenhof 
is gerealiseerd is die werkgroep opgeheven en maakt de Dorpsraad hiervoor 

geen onkosten meer.” 
Het formele deel van de jaarvergadering werd afgesloten met het aftreden 

van voorzitter Wim Brunnekreef en lid Harrie ten Dam. Terugkijkend op zijn 
jaren in de Dorpsraad, noemde Wim het opstarten van het Dorpsplan+ hét 
hoogtepunt. “Ik ben blij dat we de mogelijkheid hebben gekregen om dat 

plan aan te kaarten. De gemeente hield ons plan aanvankelijk af. In Hengelo 
dachten ze het zelf wel te kunnen, maar uiteindelijk is onze visie toch 
doorgestuurd naar de Provincie. Die heeft een projectleider aangesteld en 

inmiddels is er een stuurgroep voor Beckum en Oele ingericht. Een 
stuurgroep met veel capaciteit en een breed draagvlak in beide 
gemeenschappen” Mede namens Harrie bedankte Wim de Beckumers voor 

het in hen gestelde vertrouwen. “We hebben het altijd met plezier gedaan 
en wensen de nieuwe leden veel succes.” Die nieuwe leden, die met applaus 
werden ontvangen, zijn Ilse Pot en Herman Bunte. “De Dorpsraad gaat het 

inwerken van deze mensen oppakken en samen gaan we kijken naar de 
rolverdeling binnen de raad”, liet secretaris Rob van der Keur weten. Wie 
mogelijk de nieuwe voorzitter wordt, werd de circa dertig aanwezigen echter 

tijdens de vergadering duidelijk toen Wim een van zijn mede-
Dorpsraadsleden per ongeluk al met ‘voorzitter’ aansprak. 
 

 
Harrie ten Dam en Wim Brunnekreeft traden af als bestuursleden van de Dorpsraad. 
Uit handen van Gaatske Colijn en Rob van der Keur ontvingen zij bloemen ‘die weinig 

verzorging nodig zijn’. 
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Na het formele deel, werd het informele deel ingeluid met een toelichting op 
het Dorpsplan+, dat op 23 januari in de kerk werd gepresenteerd. Een van 

de punten uit dat plan is duidelijkheid verschaffen over het bestaansrecht 
van een dorpswinkel in Beckum en het opzetten daarvan, mits rendabel. Via 

een enquête wil de stuurgroep ‘Werk aan de Winkel’ de mening van 
Beckumers over een dorpswinkel achterhalen. De uitkomst hiervan zal via de 
BBB worden gecommuniceerd. In het kader van het punt aanpak van 

inbraken in het buitengebied, houdt de werkgroep ‘Wij zijn het zat’ 
binnenkort bovendien een bijeenkomst over inbraakpreventie. “Naar alle 
waarschijnlijkheid op 19 juni in ‘t Proggiehoes”, lieten Paul ter Bekke en 

Alwie Mulder namens de stuurgroep weten. Die groep komt vier keer per 
jaar bijeen en bespreekt de voorgang van de twaalf punten die in het 
Dorpsplan+ zijn opgesteld. Punten die volgens Paul allemaal in elkaar 

grijpen. “Je houdt mensen in Beckum door fatsoenlijke voorzieningen te 
kunnen bieden op het gebied van sport, recreatie en zorg. Ons streven is om 
daarin een samenhangend geheel te kunnen bieden.” Toch stelden Paul en 

Alwie ook hier heel nadrukkelijk dat dat streven alleen bereikt kan worden 
met de steun van Beckumers. “We kunnen het niet alleen.” 
 

Dat was ook zo’n beetje de strekking van de interactieve sessie met drs. 
Judith Bakker, onderzoeker bij de Universiteit Twente. Onder het thema 
‘Bestuurwerk: leuk, leerzaam en soms lastig’ besprak zij de problemen die 

verenigingen en stichtingen in Nederland ervaren in hun zoektocht naar 
bestuursleden. Dat er tijdens de vergadering veel handen de lucht in gingen 
op de vraag wie er een bestuursfunctie bekleed, was niet opvallend te 

noemen. De Dorpsraad had, met het oog op de sessie met drs. Bakker, de 
besturen van alle verenigingen en stichtingen binnen Beckum uitgenodigd 

voor de jaarvergadering. Dat er ‘slechts’ dertig personen aanwezigen waren, 
stelde dan ook enigszins teleur. Al had dat mogelijk te maken met het 
tweede punt van de ‘Factor T’, waarover elk bestuur moet beschikken: 

tientjes, tijd en talent. Door de geringe opkomst was het dan ook niet 
mogelijk om alle problemen bij en mogelijke oplossingen voor het vinden 
van bestuursleden te bespreken. Daarom sloot Rob van der Keur de 

jaarvergadering af met de belofte dat de Dorpsraad nogmaals een avond 
organiseert voor alle verenigingen en stichtingen in Beckum, waarin het 
onderwerp besturen centraal staat. “De Dorpsraad neemt die taak op zich. 

Maar dan is het aan jullie om ook daadwerkelijk te komen.” 
 
 

BBBtje 
TE HUUR; Vakantie chalet (6 pers.) op camping  

De Rammelbeek in Lattrop, info: 074-3676282 
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Drs. Judith Bakker (staand, rechts op de foto) besprak de problemen die 

verenigingen ervaren bij het vinden van nieuwe bestuursleden. 
 

Esther Rouwenhorst, freelance journalist; info@estherrouwenhorst.nl 
 
 

Palmpasenoptocht 
We hebben zondag 24 maart om 9.00 uur een palmpasenviering gehad. 

De kinderen zaten met prachtig versierde palmstokken in de kerk. Na afloop kwam 
de paashaas samen met de Drumfanfare uit Delden ons verwelkomen. Onder 
begeleiding van een vrolijk deuntje liepen we een verkorte route door ons dorp, het 

was extreem koud op één van de eerste lentedagen. Bij de kerk terugkomend stond 
de koffie te dampen en kregen de kinderen drinken met iets lekkers erbij. Wij hopen 
dat iedereen heeft genoten van dit evenement!                           Kindernevendienst 
                    

 
Palmpasenoptocht richting Beukenhof; 24 maart, ijzig koude wind…. 

mailto:info@estherrouwenhorst.nl
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Paasvuur in’ Hoonhook 

 
 

De gang van zaken rondom Druk voor Beckum 
Twee keer per jaar praat de Stichting Druk voor Beckum op ontspannen 
wijze bij over de gang van zaken rondom BBB, andere drukwerkzaken en de 

exploitatie van eea. Zo ook op 27 maart, waar teruggeblikt werd op de 
gedenkwaardige 40e jaargang vh. Beckumer maandblad in 2012 en de 
(personele) organisatie van de stichting. Tevens werden gemaakte 

afspraken nog eens doorgenomen en de geplande aanschaf van een nieuw 
kopieerapparaat toegelicht. De onlangs geleverde copier levert (nog) niet de 
afgesproken printkwaliteit van foto’s. (Voor de kenners; meer scherpte/ 

diepte in de foto’s als bij de huidige printer was gevraagd en toegezegd). 
Onderhandelingen met de leverancier over mogelijk alternatief - met 

toegezegde verbeterde fotoafdruk - gaan voort. 
Het advertentiebestand heeft weer ruim voldoende aanbod voor de gestarte 
35e jaargang en een flinke voorraad papier -tegen een aantrekkelijke prijs- is 

opgeslagen. Het bestuur vd. Stichting Druk voor Beckum blijft ongewijzigd. 
In algemene zin wordt nog gebrainstormd over de continuïteit van de 
personele bezetting. Maw. het bestuur kijkt vooruit om bij mogelijke 

mutaties adequaat te handelen en door nieuwe geschikte kandidaten voor 
de redactiebezetting de continuïteit en kwaliteit van BBB te kunnen 
waarborgen. 
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Bij dit aprilnummer van BBB worden weer de machtigingskaarten 
bijgevoegd: Vrijwillige lezersbijdrage BBB 2013, we hopen dat u weer 
net als vorige jaren, loyaal uw waardering voor dit blad vertaalt in een 

sympathieke bijdrage!! 
Voor alle BBB medewerkers incl. afwerkploeg en vaste bezorgers, zondag 25 

augustus kunt u noteren in de agenda: Om 15 uur is de jaarlijkse BBQ 
middag in de TVO kantine! 
                                                                                        BBB redactie 
 
 

Pinksterfeesten Beckum 
met opnieuw Lowlandgames 
Op zondagmiddag 19 mei 2013 is het weer zover: na het succes van vorig 
jaar gaan de Lowlandgames voor het tweede jaar op rij van start! Jeugd in 

de leeftijd van 12 t/m 16 jaar kan deelnemen aan de Lowlandgames. Zin in 
een gezellige en sportieve middag met je vrienden en vriendinnen? Geef je 

dan nu op om deel te nemen! Dit doe je door het inschrijfformulier in te 
vullen, deze is te vinden op de site van de Pinksterfeesten: 
www.pinksterfeestenbeckum.nl. Uiteraard staat er ook dit jaar weer een 

spectaculair programma gepland. Onder andere zal er een survivalbaan op 
het terrein staan en kan iedereen ‘levend’ sjoelen! Succes wordt 
gegarandeerd. Geef je op met een team van zes personen. Zorg met je team 

voor een mascotte, de mooiste mascotte en de teams die de 1e, 2e en 3e plek 
hebben winnen een leuke prijs. Vrienden en vriendinnen die niet uit Beckum 
komen zijn ook van harte welkom om deel te nemen aan de Lowlandgames. 

              Tot dan! Groetjes Jeugdraad Beckum – Pinksterfeesten Beckum 
 
Vrijwilligers gezocht Lowlandgames 
Op zondagmiddag 19 mei is het weer zover: de Lowlandgames van de 
Pinksterfeesten gaan voor het tweede jaar van start! Na het succes van vorig 
jaar, gaan de teams ook dit jaar weer tegen elkaar strijden voor felbegeerde 

prijzen. Naar verwachting wordt het wederom een groot succes! Dit kan 
echter niet zonder vrijwilligers, die ons willen helpen om de jeugd een 
gezellige en fanatieke middag te bezorgen. Wij zijn daarom op zoek naar 

scheidsrechters die de activiteiten in goede banen gaan leiden en naar twee 
personen die de punten willen tellen. Wil je ons helpen? Meld je aan voor  1 

mei 2013 door een mail te sturen naar 
 jeugdraadbeckum@gmail.com.  
Alvast bedankt namens de deelnemende jeugd en de Jeugdraad Beckum – 
Pinksterfeesten Beckum 
 
 

http://www.pinksterfeestenbeckum.nl/
mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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Het programma van de komende 
Pinksterfeesten in vogelvlucht; 17 – 20 mei 
 
Vrijdag; seniorenfeest Proggiehoes, Beckumer feestavond met oa. quiz 

(De noabergroep gaat buurten stimuleren tot deelname!) 
 
Zaterdag;kinderfeesten en vogelschieten, waarbij naar meer samen-hang 

gestreeft wordt, met extra een buitenactiviteit voor de jeugd? 
‘s Avonds bekende DJ’s waaronder de populaire Paul Elsak. 
 

Zondag; jeugdzeskamp en highlandgames, noaberrockfestival en s avonds 
de befaamde band The Originals met breed repertoire. 
 

Maandag; fietstocht, Drek race op nieuw groter parcours achter de tent 
(onder voorbehoud!),  
spetterende afsluiter de Heino’s. 
 

Disco Blacklight draait hele weekend en een groter lunapark  
wordt verwacht! 
 
 
Hallo jongens en meisjes, 

Zaterdag 18  MEI is het weer zover, de Kinderfeesten 
 
 

 
en we hebben weer een leuk 

progamma voor jullie in elkaar 
gezet. Het spektakel  begint om  
12.15  in de tent  en  zorg voor 

makkelijke kleding! 
Voor de peuters en kleuters zijn er 
springkussens e.d. 

Om 14.30 is er als afsluiting een 
voorstelling van het circus. 
Na afloop delen we de 

kortingsbonnen uit aan kinderen die 
vanaf 1 mei 2 jaar zijn geworden  

t/m de kinderen die in klas 2 van het voortgezet onderwijs zitten. 

                                                                                     TOT DAN !!! 
 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 4, 2013 
pagina 12 

KIJKDAG KLEUTERGYM! 
Kinderen opgelet: 

 
Vindt je het leuk om te gymmen samen met 
je vriendjes en vriendinnetjes, ben je tussen 

3 en 6 jaar, kom dan gezellig meedoen op 
donderdag 20 juni van 15:45 tot 16:45 in 
het Geertman. 

Tot dan. 
 
 

 
 
 

Goed nieuws voor aanwonenden 
Haaksbergerstraat in Beckum 
De provincie Overijssel gaat binnenkort op de N739, Haaksbergen – 
Hengelo, groot onderhoud plegen. 

De ellende van februari, toen in het centrum van Beckum grote gaten vielen 
in het asfalt en tevergeefs reparatieacties werden gepleegd, ligt nog vers in 
ons geheugen. Middels een freesactie van de provincie is vervolgens het 

asfalt verwijderd. Maar bleven de bewoners van het centrum langs de 
Haaksbergerstraat zitten met een aanmerkelijk grotere geluidsoverlast dag 
en nacht.  

Daarom werd tot grote tevredenheid de aankondiging vd Provincie 
ontvangen, dat het hele traject Haaksbergen – Hengelo op de schop gaat. 
De werkzaamheden omvatten; 

-Aanbrengen van nieuwe asfaltlaag op de hoofdrijbaan 
-Vernieuwen van de fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom van 
Beckum 

-De aanleg van een fietspad nabij de Oude Meulenweg bij de aansluiting 
van de A35 
Over deze materie was op 11 april jl. een inloopavond bij het Wapen van Beckum. 

Belangstellenden konden vragen stellen aan Provinciale vertegen-woordigers. 
                                                                                                      BBB redactie 

 

Zijlijn Spelen of vandalisme 
Over dat laatste, vandalisme, lees je regelmatig in de krant en zie je op 

televisie. Meestal is het in andere plaatsen, maar volgens mij kun dat hier op 
de sportvelden van TVO ook constateren. Vooral op woensdag middagen is 
dat aan de orde. Vaak zijn het jongentjes van zo’n acht tot tien jaar oud die 

http://www.google.nl/imgres?q=kleutergym&hl=nl&sa=X&rlz=1T4ADSA_nlNL348NL349&biw=1440&bih=785&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Hm7rQgQcHlzubM:&imgrefurl=http://www.svhsport.nl/activiteiten/paginas/Kleutergym/Kleutergym.htm&docid=-MYwbYnZ9de1pM&imgurl=http://www.svhsport.nl/kleutergym 2.jpg&w=225&h=223&ei=aSOoT6TiJ4Ol0AWFxIiNBA&zoom=1&iact=hc&dur=182&sig=100062879201506617264&page=1&tbnh=142&tbnw=143&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:97&tx=95&ty=91&vpx=795&vpy=207&hovh=178&hovw=180
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op de daken van de kleedkamers en de tribune rondlopen en rennen. 
Afgelopen woensdag werd het dak van de dug-out gebruikt als trampoline. 
Dat kan vast de bedoeling niet zijn als je van je ouders naar het TVO-veld 

mag om te spelen.  
Natuurlijk zitten wij er boven op en ik voel me niet geroepen om te boek te 

staan als de boze mevrouw van de Beukenhof maar vernielingen doen wel 
pijn, want we zien ook hoeveel mensen er druk zijn om de jeugd te laten 
sporten. Het opvoeden laat ik  maar liever aan de ouders over. 

Er gebeuren ook wel veel leuke dingen rondom de Beukenhof. De 
Palmpasenoptocht kwam bij ons langs en het Paasvuur konden we vanuit de 
woonkamer zien. Ook het voetbal kunnen we, bij goed weer, vanaf het 

balkon volgen en bij slecht weer vanuit de woonkamer. Een prima stekje! 
                                                                                   Rie Menkehorst 
 
 

GewoonBeckumLive 
Het was afgelopen zaterdag alweer de 7e editie van GewoonBeckumLive 
bij het Wapen van Beckum. Dit keer met een iets tegenvallend aantal 
bezoekers bij de toch prima optredens van Pianoco’s, Sizzyboys and the 

Ponysisters. Dit allemaal onder muzikale leiding van disco Blacklight. 
Voor de liefhebbers zeker weer een zeer gezellig muziekfestijn! 

 
 

 

http://www.blacklightshowtechniek.nl/gallery/images/zomerfeesten___grote_evenementen/gewoon_beckum_live_2013/dsc07938.jpg
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Nostalgie!!! Vier jaar geleden FC Twente-Gent op de Kruudnhof voor zo’n 

3000 man publiek 
 

 

 
Blaisse N’Kufo deelt handtekeningen uit op de Kruudnhof 
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Gedenkwaardige foto op tribune bij FC Twente-Gent; achter rechts Joop Munsterman 

en Gerard Oude Vrielink, bestuurders vd profclub. Daarvoor vlnr. Martie Morsink, 
Jan Ottink sr. en wijlen Antoon ten Dam 

 

 

Kom allen Koninginnedag vieren!! 
Voor iedereen uit of rondom Beckum kom op dinsdag 30 april a.s. naar het 
schoolplein om Koninginnedag te vieren. Er is voor elk wat wils.  
We beginnen de dag om 10.30uur met muziekvereniging‘BeèntelsKabaal’ op het 

schoolplein. De kinderen mogen binnen een ballon ophalen en dan lopen we samen 
met de muziek naar het voetbalveld. Daar gaan we ze oplaten en daarmee zijn prijzen 
te winnen.  

Daarna tussen 10.45 en 11.30 uur kun je starten met de Fietstocht.  Iedereen die van 
de lagere school af is is welkom en kan gratis deelnemen. De tocht is ongeveer 35 km 
lang met een gezellige tussenstop. Meer info? bellen met A.Harink 074- 3676574. 

Dit jaar voor het eerst is er tevens een mountainbike route uitgezet, van verschillend 
niveau. Deze zal in drie groepen vertrekken zodat iedereen van beginner tot getrainde 
fietser mee kan doen. Per groep is er een voorrijder die de route kent en de groep 

begeleid. Afstand ongeveer 40 km voor de beginner tot 50 km voor de getrainde 
fietser. Vertrek is ook na de muziek ongeveer 10.45 bij ‘t Geertman. Voor meer info 
kunt u bellen met M. Mulder 06-52018161.  
Er staat de hele dag een tent +terras op het schoolplein voor die genen die de 

spelletjes willen kijken en niet mee willen of kunnen fietsen. De uitzendingen ’s 
ochtend en ’s middags van de troonwisseling zijn daar LIVE te volgen op een grote 
TV. Om 11.15 starten de spelletjes en je hoeft niet in Beckum op school te zitten om 

mee te mogen doen. 
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11.15-13.15 Programma voor de peuters/kleuters in sportzaal ‘t Geertmanmet o.a. 
springkussens, een kleurwedstrijd, schminken, knutselen, cup cakes versieren… 
11.15-13.15 Programma voor groep 3 t/m 5 met o.a. penalty schieten, blind vangbal, 

een stormbaan, een stoepkrijt wedstrijd, estafette… 
11.15-13.15 Programma voor groep 6 t/m 8 met o.a. penalty schieten, big bag lopen, 
een stormbaan, een graffiti wedstrijd, estafette… 

13.15-13.30 Prijsuitreiking door de ‘nieuwe’ burgemeester 
13.30-14.00 Pauze voor een hapje/drankje rondom de tent 
14.00 Live-uitzending ‘troonwisseling’ te zien op grote TV in de tent! 

14.00 Programma jeugd vanaf groep 8 (zij mogen dus de hele dag meedoen)  
en voortgezet onderwijs. 

TOT 30 APRIL !! 
                 Commissie Koninginnedag Beckum in samenwerking met TVO en de jeugdraad 

 
 

Activiteiten voor jeugd van 12 tot 16 jaar 
Dit jaar worden er ook voor de jeugd in de leeftijd vanaf 12 t/m 16 jaar 
verschillende activiteiten georganiseerd op en rondom het schoolplein. Dit 

wordt georganiseerd door Jeugdraad Beckum in samenwerking met het 
Oranjecomité. Er worden een aantal leuke en sportieve activiteiten 

aangeboden waarbij iedereen zich uit kan leven onder het genot van 
muziek, hapjes en drankjes. Jeugd kan zich om 13:30 uur melden en om 
14:00 uur starten we met het programma. Het beloofd een gezellige middag 

te worden dus meld je op tijd!! Tot dan! 
                                                   Jeugdraad Beckum – het Oranjecomité  
 

 

MOP 
Een vergelijking; moralistisch fantasievolle weergave 
Stel Je bent politieagent. Je wandelt in een afgelegen straat met je vrouw en 
kinderen. Plots verschijnt er een gevaarlijk individu voor je met een gigantisch mes. 
Hij kijkt je recht in de ogen en brult dat hij je geld wil, terwijl hij jou en je gezin 

bedreigt met zijn gigantisch mes. Jij hebt je dienstpistool bij je en je bent toevallig 
de beste schutter van je korps. Je hebt slechts enkele seconden om na te denken 
en te reageren voordat hij aanvalt. Wat doe je? 

 
In Australië:BANG! 
In Amerika: BANG BANG BANG BANG !Herladen BANG BANG BANG BANG BANG 

BANG!! click click click click! 
In Nederland :Om over te gaan tot actie eerst een diepgaand onderzoek uitvoeren: 
Is het mes toevallig geen plastic namaakmes? - Verkiest de aanvaller te spreken in 

het Arabisch, Turks, Duits, Engels, Frans of het Nederlands- Is hij lid van een bende 
die goed geïntegreerd is in onze maatschappij? 
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Is het een TBS'er op proefverlof die nog steeds slecht gereïntegreerd is in onze 
maatschappij? - Is dit een slachtoffer van alcohol en/of drugs en weet hij niet wat hij 
doet? 

Actie: Ik zal hem dan eindelijk maar eerst vriendelijk vragen zijn wapen neer te 
leggen en als hij niet reageert op mijn herhaald en zeer vriendelijk verzoek, dan 
schiet ik hem neer. 

DE GEVOLGEN: 
In Australië: Eenvoudig proces-verbaal; een verdachte is namelijk áltijd fout. 
In Amerika: Een verslagje door middel van een standaard invulformuliertje van één 

bladzijde, felicitaties en de zaak is gesloten. 
In Nederland: 
- Proces-verbaal met alle mogelijke en onmogelijke motivaties waarom je hebt 

geschoten en of dat wel nodig was. 
- Verslag aan de korpschef.- de Burgemeester.- de Rijksrecherche.- de Algemene 
Inspectie.- Inbeslagneming van je wapen.- Tuchtonderzoek.- Verschijnen voor de 
onderzoeksrechter.-en voor de rechtbank als verdachte.- Klacht tegen je met 

burgerlijke partijstelling door de familie.- Klacht met burgerlijke partijstelling door het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (hij bleek een 
illegale vreemdeling te zijn). - Veroordeling wegens doodslag.- Oneervol ontslag.- 

Jarenlang trauma met zelfmoordneigingen…. 
 
 

Wist u datjes.. 
> Paaszaterdag toog TVO1 naar Dinxperlo en bij sneeuwbuien(!) speelde 

TVO een goede pot. Wat heet, de 2e helft was TVO sterker en kwam 4x vrij 
voor de keeper maar helaas. 10 Minuten voor tijd scoorde Dinxperlo wel  
1-0 uit een vrije schop. Onverdiend verlies, inderdaad, koop je niets voor… 
 

> Week later, nieuwe ronde, nieuwe kansen; Reünie op bezoek bij TVO. 
Afzeggingen en een experimentele opstelling, maar het 1e begon kranig en 

hield lang stand.. Er gloorde zelfs hoop op minstens een punt, maar de 
gevaarlijke topscorer Rharssisse van de gasten gooide alsnog roet in het 
eten in de 82e minuut, 0-1. Nu alleen nog finales om de dreigende 

nacompetitie of minstens rechtstreekse degradatie te ontlopen!! 
 

> TVO a1 moest het afleggen tegen Achilles a2 die enkele klasserijke spelers 

in de gelederen had.  1-3 was de eindstand. Richard L. vlagger van TVO, 
had bij aanvang de verkeerde helft gekozen, kan gebeuren. 
TVO6 freeweelde tegen Tubantia. Het TVO 7 tal won met 9-7, toch een 

mooie uitslag. TVOc1 ontving Hector c1, naast de uitslag was de vernieling 
in de TVO kleedkamers door Hector jongens een uiterst kwalijke zaak en is 
dus aangekaart! . TVO 3 moest bij PH een forse nederlaag incasseren, 5-0. 

TVO2 ontving Rood Zwart3, was nauwelijks beter, maar wel effectief. Via 
een 2-1 ruststand werd het 3-1, terwijl de sportieve gasten een optisch 
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overwicht nadien niet konden verzilveren. TVO5 verloor bij GFC met 6-0, 
maar het 4e blijft op kampioenskoers na winst bij Markelo7; 0-5. 
 

>TVO1 handbal kon het niet bolwerken bij  nummer 2 De Tukkers en na een 
9-5 ruststand werd afgetekend verloren met 23-13. Dat lijkt op nacompetitie 
uit te draaien voor degradatie. Eenzelfde lot lijkt TVO voetbal beschoren, 

want de belangrijke partij tegen concurrent (op de voorlaatste plaats) MEC 
ging helaas verloren. De gasten uit Miste waren wel effectief waar TVO 
slordig speelde en pas laat uit een soort berusting ontwaakte na de 

tegentreffer van Aaron. Maar de ploeg van Wim te Nijenhuis hield de 1-2 
voorsprong vast en is vrijwel in veilige haven… 
 

> Maar, dan goede berichten op 14 april; TVO1 handbal versloeg opponent 
DSVD2 en heeft zich daarmee toch aan degradatie ontworsteld. Want WHC 

moet met 3 ploegen nu een degradatieronde spelen om handhaving in de 
hoofdklasse. Dames1 kenden het belang en kweten zich prima van hun taak. 
Na een evenwichtige 1e helft trok TVO de teugels strakker aan, resulterend 

in een prima 29-23 overwinning. TVO a1 voetbal veegde Twenthe van de 
mat met 1-11 en ook TVOb1 wees opponent RHZVC combinatie met 5-0 
overtuigend terug. Jazeker, de talenten komen eraan… TVO3 wachtte 

gespannen op La Premiere3 maar kon opgelucht ademhalen; ‘de lastposten’ 
meldden zich te elfder ure af; te weinig spelers, dus reguliere papieren TVO3 
overwinning!.TVO4 won bij WVV overtuigend en blijft op titelkoers. Het 5e 

moest het betere Tubantia de punten laten. 
 

>TVO2 moest na een succesvolle reeks in de zand bijten; Bijna koploper 

Markelo3 was te sterk. Veel goede bedoelingen en inzet waren niet 
voldoende om de gasten af te stoppen, derhalve een 1-5 nederlaag. 
'’s Middags toog TVO1 naar AD’69, na de mispeer tegen MEC was de selectie 

doordrongen van het feit, dat nu falen puur eigen schuld zou zijn. 
Na een kansrijke periode voor TVO werd het ineens 1-0, na een vrije schop 
(dubieuze terugspeelbal op de keeper). In het 2e part bleef de arbiter 

aandacht trekken, maar TVO toonde een sterk collectief. Jorn kon een 
steekbal verzilveren en AD raakte van slag, maar ook 2x de lat. In de 
slotfase dan de bejubelde 1-2 voor TVO middels Jorn, die uit een vrije schop 

vanaf links diagonaal bij de 2e paal binnenschoot. Zwaar bevochten, maar op 
karakter een kostbare zege. Nog 3 finales te gaan… 

 
 

Beckum toch een dorp om van te houden 
Het houdt in Beckum de gemoederen voortdurend bezig. En steeds 
bekruipt je een gevoel van onmacht; waarom kan er nu eens niet 

sneller en doeltreffend een initiatief in Beckum gerealiseerd worden? 
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Ligt dat dan altijd aan de gemeente, zijn de wensen in Beckum vaak te 
gecompliceerd, klagen we bij voorbaat vaak teveel of zijn in Beckum 

misschien teveel kapiteins op het schip?  
Door onze gemeenschap wordt vaak – met bewondering, respect en soms 
zelfs jaloezie – gekeken naar buurtdorpen, waar door een stevige lobby, 

kortere lijnen naar hun (meer plattelands) gemeenten én blijkbaar een grote 
eensgezindheid onder de bevolking qua (sport)voorzieningen veel is 
gerealiseerd. Beckum raakt verder achter, dat mag best benoemd worden. 
 

Op papier werden veel ambities verkondigd 
Ja, ja, in Beckum kennen we via inbreng van de gemeente en inspanningen 

van de dorpsraad de laatste jaren veel beleidsvisies, dorpsvisies, 
structuurplannen etc. 

Ook een geheel nieuw dorpshart voor Beckum werd uitgestippeld. Allemaal 
papieren kolossen, die een bepaald beleid en toekomst zouden bepalen voor 
een leefbaar Beckum. Veel ambities werden vooral (half)jaarlijks op papier 

geschreven na weer zo’n sessie van de gemeente met dorpsbewoners. 
Steeds hetzelfde stramien, waarbij ambtenaren en wethouders wensen 
aanhoorden, er notities van namen en een vervolg beloofden. Een vervolg-

sessie leverde een half of heel jaar nauwelijks iets op; ‘gemaakte plannen en 
voornemens waren niet uitvoerbaar of simpelweg niet eens bekeken’. 
Wisseling vd wacht bij ambtenaren en wethouders waren hier mede debet 

aan!. Maar ons dorp was weer met loze beloften een tijd in slaap gesust. 
Een volgende sessie werd beterschap beloofd, kritiek werd gedwee 
aanvaard, nieuwe plannen gretig genoteerd enz., enz.  
 

Natuurlijk moet in deze beschouwing het hele verhaal vertelt worden. Dan 
mag je als positieve punten – uit het verre verleden weliswaar – de aanleg 

vd fiets-voetgangerstunnel noemen. En daarvoor natuurlijk de bouw vd. 
sportzaal. De verdiensten en inspanningen daarvoor kun je vooral op het 
bodje van de provincie en Beckumer dorpsraad leggen en vwb. de sportzaal 

verdient de Stichting Sportzaal Beckum toentertijd de meeste credits. Op de 
Wildbaan locatie werd vervolgens de hoognodige woningnieuwbouw 
gerealiseerd. Het TVO handbalveld moest wijken voor het seniorencomplex. 

Het oorspronkelijke Wozoco plan was daarvoor al tien jaar een speelbal van 
de politiek met de provincie als voornaamste kwalijke spil. Maar toen TVO 

tenslotte bij de gemeente Hengelo met een alternatieve locatie voor het 
handbalveld kwam, gaven ambtenaren aanvankelijk niet thuis. Pas na een 
heuse demonstratie in het stadshuis, met veel persaandacht, kwamen 

middelen los om een nieuw kunstgrasveld tbv. de handbal aan te leggen 
achter op het sportcomplex in Beckum. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 4, 2013 
pagina 20 

Vervolgens kon dan na legio vertragingen het seniorencomplex gebouwd 
worden. Waarbij de gemeente in de aanloop scoorde met het stilleggen vd. 
bouw vanwege zeldzame vleermuizen in de buurt (wat inderdaad overmacht 

was door het handhaven van de doorgeslagen ‘kabouter-wetgeving’ vd 
regering!). Gelukkig kon het seniorencomplex, De Beukenhof genaamd, 

vorig jaar worden geopend. 
 

Dorpsplan+ gaf nieuwe impulsen 
En dan is nu het dorpsplan plus voor Beckum-Oele in werking. Ambitieus 

ingezet met een 12 tal speerpunten. Aan die agendapunten wordt thans 
volop gewerkt door werkgroepen. Beckum is weer (op papier) volop actief 

met de verbeterpunten op velerlei gebied. Via de goede coördinatie van 
Oversticht en middelen van de Provincie wordt ook de gemeente Hengelo 
meegezogen in het zoeken naar oplossingen voor een leefbare gemeen-

schap. Ook voor de toekomst. Dat biedt een positief perspectief! 
Maandag 22 april was de eerste meeting van werkgroep afgevaardigden en 
de stuurgroep Beckum- Oele. Er werd gerapporteerd en gediscussieerd: Hoe 

staan we ervoor, waar liggen nog problemen, kunnen de actiepunten 
daadwerkelijk in een redelijke tijdsspanne (basis 4 jaar) worden uitgevoerd? 
Kortom; het dorpsplan lijkt tot nu toe een omvangrijk, oplossingsgericht 

project, waarbij plannen daadwerkelijk in uitvoering kunnen komen. ‘Werk 
aan de winkel’ is de passende naam voor de stuurgroep Beckum-Oele en dat 
wordt de komende jaren hopelijk voor een groot deel waargemaakt met de 

12 agendapunten.  
 

Deze ontboezeming kent een nogal sombere inleiding. Maar gaandeweg 

veranderd de toonzetting en gaat over in een meer positieve kijk op allerlei 
ontwikkelingen. Daarop moeten we ons concentreren. Indachtig ook de 
basisgedachte van het dorpsplan; met alle partijen constructief en met 

respect communiceren om tot de best mogelijke oplossing te komen. 
Dat er tussendoor soms wel eens ergernis wordt gespuid over verwijtbare 

vertragingen in processen is inherent aan die ontwikkelingen. En om hier 
helder over te communiceren, is voor alle partijen nuttig. Want bij mistige, 
omstandige politieke (toneel)spelletjes is niemand gebaat. 

                                                                                            Jan Ottink 
 
 

Luk akkefietjes 
Metsfiksing is ’t nieje woard in de voetballerieje. Noe ja, nie’j, het rommelt al joar’n in 
dee weareld. Wat heet, ok in oonze balgertied ton wie met den lear’n bal met veters 

an’t stoot’n waar’n, wön d’r wal is proongeluk ne goal deurloat’n woar ’n luchje 
anzat. ’t Verget mie nooit hoo Gerrat van de Kneeschieve in’t Eènsinkveeld stadion 
oawer ’n bal hen dook en later bie Luwslèère in’t cafe ’n krartje bier kreeg van’ 
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teengstaander. Gerrat zag’n bal kom’n, ‘t was ’n hèènig rulleke. Hee dach an ziene 
groot’n dös, zat zich of in drek en dook as ne angeschott’n sproale nor’n hook van de 
gool. ’n Bal rol’n langzaam oonder um deur oawer de liene. Keal nog is ne moal, 

wat’n gezichte hoo Gerrat doar voel lachend teeng goolpoale lag. De aandere 
spöllers gaam’n hen ’n schoer deur de been mer doar zatte nig met; ’t bier smaak’n 
bes noatied… 

Dat was ’n pötje voetbal’n bie de leefhebbers. Vrogger, met hadde schendekkers 
vüür oonder de sökke, de bokse tot op de kneeschieve, ne bostrok oonder ’t sjuit. Ie 
fiets’n nor de voetbalwèère met de taske oonder’n snelbeender, noatied met ne bak 

water oet de bekke speul’n ie oe ‘n luk of en dan gung’t nor’t café. Just, woarat 
Gerrat van de Kneeschieve zich Lazarus zoop met gratis bier, want hee har den bal 
d’r met opzet düür e loat’n, dat harre. Metsfiksing, ton ok al. Rechtewoad keump dat 

verwèènde spul met ne vett’n auto anveur’n, dikke koptelefoons met knettermuziek 
op de hassens, tattoes op de aarm en beene, gin gezichte. Het geet um doezenden 
euro’s, wedstried’n wot met opzet verloar’n, bal’n wot (per oongeluk) mist en in dat 
mistige weareldje wot stiekum kapitaal’n opstrek’n via gewon’ weddenschapp’n. Mer 

ie kriegt er de vinger nig achter, dat doo’j nig. Dat was met den bluunder van Gerrat 
van de Kneeschieve wal aans, wisse woar. 
                                                                                            HekselmesienHarry 

 
 

Podotherapie Oost-Nederland   

Uw voeten in goede handen! 
 

Heeft uw wel eens last van uw voeten? Een podotherapeut onderzoekt en behandelt 
alle klachten aan voeten, tenen en nagels, maar ook klachten aan knieën, heupen en 
rug die worden veroorzaakt door een verkeerde stand of afwikkeling van de voeten. 
Om in kaart te brengen wat de oorzaak is van uw klacht wordt er uitgebreid 
onderzoek gedaan. Een podotherapeut heeft verschillende behandelmogelijkheden 
die individueel op de patiënt worden afgestemd en aangemeten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan siliconen teenortheses bij hamertenen of podotherapeutische zolen 
bij pijnlijke voorvoeten die ook uw gehele houding kunnen corrigeren en ook een 
nagelbeugel bij ingegroeide nagels behoort tot de behandelmogelijkheden.  
Podotherapie Oost-Nederland is een innovatieve praktijk die het belang van de 
patiënt voorop stelt. Zij leveren alleen wat u echt nodig heeft. Vanaf 8 mei 2013 zal 
Podotherapie Oost-Nederland spreekuur houden in de Beukenhof in Beckum op 
woensdagmiddag. Onderzoek en behandeling wordt gedaan op afspraak. Voor meer 
informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via  
telefoonnummer 074 8513262, per e-mail 
beckum@podotherapie.org of kijk voor meer informatie op 
 www.podotherapie.org 
Podotherapie Oost-Nederland Appelhof 8 7554 PA Beckum - 074 8513262 
beckum@podotherapie.org - www.podotherapie.org 

 

http://www.podotherapie.org/
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Annika naar de EK finale 
De Beckumse Annika Noordink heeft zich afgelopen weekend met Oranje 
onder 17 geplaatst voor het EK handbal, dat in augustus in Polen wordt 

gehouden. 
Op de laatste speeldag van het 
kwalificatietoernooi in Reykjavik was 

de belangrijkste missie van de 
Nederlandse meiden inmiddels al 
geslaagd. Met vier punten op zak, 

dankzij overwinningen op IJsland en 
Letland, wist de jonge ploeg zich 
verzekerd van deelname aan het EK. 

In de afsluitende confrontatie tegen 
Duitsland stond alleen nog de eer en 

de groepswinst op het spel. En ook 
niet onbelangrijk: bij winst zou er in het weekend van 6 en 7 april gerekend 
kunnen worden op een gunstigere loting voor het EK. Oranje knokte voor 

wat het waard was. Toch kon het niet voorkomen dat er aan het eind een 
28-29 nederlaag op de borden stond.  
 

Doelpunten Nederland: Delaila Amega 6, Tamara Haggerty 3, Jill Meijer 3, 
Annika Noordink 3, Fenne Rijks 3, Anouk Nieuwenweg 2, Roos van Leeuwen 
2, Hanne van Rossum 2, Romy Zengerink 2, Anouk Zwinkels 2.  
                    
foto: archief Hengelo’s Weekblad 

 

 

Mijmeringen                       Zaken gaan voor het meisje 
 

Poetin is wezen eten bij onze koningin. Dat is geen grapje maar dat had je 
al gesnapt. Ik heb een beetje proberen te volgen wat er allemaal verteld 
wordt over de president van Rusland. In de media wordt gesuggereerd dat 

Poetin een hele grote vinger in de pap heeft of heeft gehad in de 
verdwijning van een heleboel mensen. Vaak ook mensen met een heleboel 
geld. Daar komt ook nog bij, de houding van Rusland, zeg maar Poetin, ten 

opzichte van Syrië. Rusland blijft Syrië bewapenen en wij, het Westen, 
vinden dat veel te gevaarlijk, althans volgens onze minister van buitenlandse  

zaken, de heer Timmermans. Die denkt dat die wapens makkelijk in handen 
kunnen vallen  van kwaad willenden, wie dat dan ook zijn. 
  

http://www.deweekkrant.nl/media/item?mediaid=3441173
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Wij, Nederland, sturen wat geld naar de opstandelingen, maar of dat op de 
juiste plaats en bij de juiste mensen terecht komt, is ook maar de vraag. Als 
je er maar niet te lang over nadenkt is je geweten gerustgesteld. Natuurlijk 

begrijp ik dat het spreekwoord  
”Zaken gaan voor het meisje” helemaal van toepassing is op het geslijm met 

Poetin, dat heeft alles te maken met gas en olie.  Ik had eigenlijk gedacht 
dat de Majesteit zich voor zoiets niet zou lenen, maar ze is niet voor niets 
één van de rijkste vrouwen van de wereld. En voor haar doen en laten staat 

ze onder de premier, Mark Rutte. En voor wie wil en durft nadenken, zijn er 
de laatste jaren  toch wel heel veel vriendjes van Mark, wat financiën 
betreft, negatief in beeld geweest. 

                                                                               Johan Menkehorst   
 
 

SCHOUWGROEP BECKUM/OELE 
In haar laatste vergadering op donderdag 4 april jl. hebben de leden 

aangegeven niet langer als schouwgroep te willen worden aangemerkt. De 
oorzaak van dit besluit ligt in het feit dat de schouwgroep meer dan eens 
heeft aangedrongen op verbetering van de communicatie en dat er weinig 

moeite wordt gedaan om de relatie met de schouwgroep te versterken. 
Het is eenrichtingsverkeer en dat leidt tot teleurstelling. 
Dit besluit betekent dat de schouwgroep geen controle meer uitoefent op 

het onderhouden van bermen, zwerfvuil, straatmeubilair, speeltoestellen, 
legen van prullenbakken, snoeien van groen, overhangende boomtakken 
e.d. Het betekent ook dat er geen IBOR geld meer wordt ontvangen en kan 

worden uitgegeven aan groen- of netheidinitiatieven. (zijn inmiddels 
wegbezuinigd m.i.v. 1 januari 2013) 
We maken u erop attent dat u als burger altijd melding kunt maken bij het 

gemeenteloket (digitaal of per telefoon) van ongewenste situaties en/of 
onbehoorlijk onderhoud en hopen dat we met elkaar in staat zijn om 
Beckum mooi en schoon te houden. 

                            Namens de schouwgroep Beckum/Oele, Egbert Pasman 
 
 

De Jeugdraad timmert aan de weg 
Verslag jeugd darttoernooi 
Jeugdraad Beckum organiseerde 5 april een darttoernooi voor de jeugd van 
14 t/m 18 jaar. Om 20:30 uur werd gestart in ’t Proggiehoes met zes poules 
van elk vijf personen. Nadat iedereen uit de poule tegen elkaar gedart had, 

gingen de besten door naar het uiteindelijke toernooi. Hierbij is Daan ten 
Dam eerste geworden, Jordi Grashof tweede en Rinze Mulder derde. Al met 
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al was het een gezellige avond en we willen DCB Anti Roos bedanken voor 
het lenen van de dartspullen.                                 Jeugdraad Beckum 
 

Zeepkistenrace op zondag 16 juni 
Na het succes van de afgelopen twee jaar, is er dit jaar wederom een 

zeepkistenrace in Beckum. Deze derde editie zal plaats vinden op zondag 16 
juni rondom ’t Proggiehoes. De deelnemers starten op de hoge schans en 
leggen vervolgens het uitgezette parcours af. Doel is om als snelste de finish 

te bereiken. Het is een echte beleving om met een eigen gemaakte zeepkist 
mee te doen. Ook is het voor jong en oud gezellig om naar de 
zeepkistenrace te komen kijken. Meedoen? Stuur dan een mailtje naar 

zeepkistenracebeckum@gmail.com en we sturen je het 
aanmeldingsformulier toe. Op de Facebook pagina van de Jeugdraad 
Beckum zijn foto’s en video te vinden van de zeepkistenrace van vorig jaar. 

Zonder sponsoren is het niet mogelijk om de zeepkistenrace te organiseren. 
We willen daarom houthandel Scharenborg, electro Breukers, de 
Bandenberg, Kamphuis mengvoeders en loonbedrijf Ten Dam bedanken 

voor hun medewerking. Ook is er steun van de zogenaamde buurtbon. Dit is 
een subsidie van de gemeente Hengelo om evenementen in een buurt of 
wijk te organiseren, die de leefbaarheid stimuleren. Zodoende is deelname 

en entree gratis voor de zeepkistenrace. 
                                                                               Jeugdraad Beckum 
 

 

Woar woont Hennie Morsink? 
Het was nogal komisch. Wat heet, het was een gedenkwaardige ontmoeting. 
Je loopt over de Past.Ossestraat, revaliderend met krukken, komt er vanaf 
de Borgelinkstraat een donkergroene, ik meen, oude Suzuki de bocht om. 

Stapvoets, de chauffeur schijnbaar onzeker, zoekend naar de juiste 
bestemming. Ter hoogte van makelaardij Henk ter Heegde stopt hij midden 
op de straat, draait het raam open en kijkt me vertwijfeld aan. Een heer van 

pakweg midden tachtig, een krasse knar zogezegd. Hij pakt een briefje van 
de stoel naast hem en begint zijn relaas. ‘Ik veur al ’n tiedje roond, want ik 
zeuk ’t hoes van Hennie Morsink. Ik heb eas oette zog welke Morsink’s hier 

in Beckum woont, kiek, hier steet’ op pepier’. Ik werp een blik op het briefje 
en zie o.a. Morsink Wolfkaterweg en Morsink van Maanenstraat - in 

ouderwets handschrift - staan. Als ik hem na veel omstandige conversatie 
duidelijk maak, dat Morsink van Maanenstraat het juiste adres was (en dat 
Hennie dus al een tijdje is overleden) lijkt hij teleurgesteld.  

‘Goh wat jammer, ik har d’r gean nog met wil’n proat’n oawer vrooger. Ton 
wie bie Stork tekening oetwark’n met de bouw van scheepsmotoar’n. Ie 
weet joch wa, dat ze noe drok bunt um den groot’n HOTLO oet Brazilië nor 

Hengel trugge te haal’n. Hennie Morsink en ikke heb’t doar in de joar’n ‘56 

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
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tot ‘58 ok anne warkt. Joa, dee regelaars um den HOTLO wier in Hengel te 
krieng’ wol’n geane informatie heb’n hoo dat ton gung’, want dat vakwark 
zee’j natuurlijk noe nig mear’. Toen ik aanstalten maakte om het gesprek 

tactisch af te breken en met krukken huiswaarts te gaan, draaide hij het 
portierraam weer open en gooide hij het ineens over een andere boeg met 

stemverheffing. ‘Wat mekear ie eigenlijk, bu’j opereart’?  
Nadat ik kort samenvatte dat ik revalideerde na een knieoperatie met slechts 
2 ½ dag ziekenhuisverblijf, nam hij het gesprek snel weer over met eigen 

herinneringen. ‘Och joa, ik bun ok in 1957 opereaert an bleende darm, ton 
was ’t heel aans as rechtewoad. Ton mos ie nog ne wekke in ’t zeek’nhoes 
bliem’n. Plat op’t berre. Mer d’r was bes aandach veur de patiënt. Ik 

herreender mie nog dee vrèèndelijke verpleegsters ton ik nor hoes mos. Zee 
leup’n met nor boet’n met oe heele heb’n en hool’n’, aarige wichter’. Toen 
hij aanstalten maakte om de auto dan maar te starten en ik schielijk al drie 

meter weg was, draaide hij het raampje weer open. ‘Den Anny Timmerhoes 
woont ok in Beckum gleuf ik. Den ken ik ok van vrooger’. Ik haastte mij te 
zeggen dan zij op het nieuwe Beukenhof woonde, maar dat wist hij al. ‘Oh 

doarginds links achter de karke, wee’j ‘t nummer zo nig? Noe dan kiek ik 
doar wal eff’n’. Waarna het portierraam definitief werd gesloten en hij 
langzaam met z’n aftandse Suzuki de Past.Ossestraat uitreed. Tja, want zijn 

maat Hennie Morsink was er niet meer… 
                                                                                            Jan Ottink 
 

 

Onthulling koningsboom in Beckum 
Ter gelegenheid van de aanstaande inhuldiging van Prins Willem-Alexander 
als koning wordt in Hengelo en Beckum een koningslinde geplant. Het is in 
Nederland traditie dat bij een troonswisseling zo’n boom wordt geplaatst. 

Om de boom komt een sierhek te staan, dat is ontworpen en vervaardigd 
door leerlingen van de opleiding metaaltechniek van SMEOT en ROC van 
Twente. In het bijzondere ontwerp zijn kroontjes opgenomen als duidelijke 

link naar de troonswisseling. Het hek heeft een robuuste uitstraling, die 
verwijst naar de Hengelose metaalindustrie. 
In overleg met de dorpsraad en de kerk is als locatie gekozen voor het 

grasveld tussen de kerk en woonzorgcomplex De Beukenhof. 
Op vrijdag 26 april om 15.30 uur onthult burgemeester Sander 

Schelberg de koningsboom en het hek. Wij nodigen u van harte uit om de 
onthulling bij te wonen. 
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Opinie; de wereldvisie van Jan Busscher 
AED is voor iedereen van levensbelang 
 

Deze keer eens over iets anders en niet minder van levensbelang, namenlijk 

de AED.  Afgelopen week ben ik bij een bijeenkomst van de AED-werkgroep 
aanwezig geweest. Een enthousiaste groep met degelijke kennis van zaken 
zo bleek. Deze groep houdt zich bezig met het optimaal in stand houden van 

het AED-project in Beckum, voorwaar een nobele zaak waar menig 
Beckumer vroeg of laat dankbaar voor zal zijn.  Het werd mij al snel duidelijk 
dat voor het in stand houden van dit project  momenteel nog wel het een en 

ander komt kijken. 
 

Het  AED-project is in 2006 van start gegaan in het kader van de 

zogenaamde ”6 minuten zone”, het voert te ver om daar nu dieper op in te 
gaan.  De opzet van het geheel werd destijds gefinancierd middels subsidies 

van de provincie. Helaas heeft de bankenmaffia in 2008 de financiële crisis 
op ons losgelaten met het gevolg dat er van financiële overheidssteun nu 
geen sprake meer is. Thans is men dus financieel volledig op zichzelf 

aangewezen. De meeste tijd en energie gaat nu dan ook verloren met het 
aan elkaar knopen van de financiële eindjes. Het mag duidelijk zijn dat dit 
geen ideale manier van projectbeheer is. In mijn ogen is het dan ook een 

kwestie van tijd totdat zelfs de meest enthousiaste vrijwilliger zal 
concluderen dat het op deze manier “trekken aan een dood paard” is. 
  

Dus als wij, en nu praat ik voor de Beckumse gemeenschap, willen 
voorkomen dat de handdoek in de ring wordt gegooid dan zal er iets moeten 
gebeuren. Wanneer wij als Beckumse gemeenschap het belangrijk vinden 

dat een ieder van ons in geval van een hartstilstand de best mogelijke 
overlevingskans wordt geboden dan zullen we met elkaar moeten zorgen dat 
de benodigde financiële middelen continu zijn gewaarborgd….. En gelukkig  

kan dat vrij eenvoudig en hoeft het ons per gezin niet meer dan de prijs van 
welgeteld 1 pakje sigaretten tot max. een tientje per jaar te kosten. Dat wil 
zeggen als de meesten van ons hier de moeite voor willen nemen. In dit 

BBB-nummer is een infoblad met machtigingskaart toegevoegd t.b.v. het 
AED- project en dienaangaande voor potentiële donateurs nog even deze 

tip.  “Hoe eerder de machtiging wordt ingevuld en ingeleverd hoe 
minder kans op vergeten.”. Een waardevolle investering en een 
verrijking voor ons wondermooie dorp zou ik denken. 

                                                                                    Jan Busscher 
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Twintig Voorzetten op                       Christel Pelle 
De Twintig Voorzetten in BBB. We hebben 

hiervoor weer een Beckumse aan het 
woord. Zij woont geneuglijk met haar gezin 
op de Wildbaan en is op een aantal 

gebieden actief betrokken bij het wel en 
wee in ons dorp. 
Bij TVO handbal was ze jarenlang speelster 

‘nog in de eerste periode dat Gerard 
Jannink trainer was bij TVO’. Nou niet direct 
rijp voor de selectie , maar och, ook de 

lagere teams zijn belangrijk voor het 
sportgebeuren. Later nam zij het 

wedstrijdsecretariaat van de handbal over 
en deed dat met veel overgave. Momenteel 

vervult ze de functie van leidsterschap bij de jeugd van TVO handbal. Zoals 

ook echtgenoot Erik in de TVO voetbal jeugdleider is. Haar betrokkenheid bij 
het sociale gebeuren in Beckum vertaalt zich ook in het zitting nemen in de 
Dorpsraad, waar ze het pakket zorg en welzijn behartigd. Daarbinnen vallen 

ondermeer het AED project, alsook het streven naar een blijvende 
bibliotheekvoorziening in Beckum. 
Dat laatste is hoogst actueel, nu het wekelijkse bezoek vd. bib.bus aan 

Beckum dit najaar dan verdwijnt. Speerpunt wordt handhaving van de 
bib.faciliteit voor de schooljeugd met daarnaast – bij gebleken behoefte – 
ook een collectie voor volwassenen. Dit initiatief is de laatste weken breed 

gepubliceerd want daarvoor is inzet van ouders of volwassen belangheb-
benden zeker noodzakelijk. Bij alle gemaakte plannen is de insteek dat de 
bib.voorziening in de centrale ruimte vd. basisschool komt. Donderdag 25 

april zijn Beckumers op de basisschool uitgenodigd om op een 
informatieavond te peilen of de wensen en plannen haalbaar zijn. Onder het 

motto: De toekomst van de Beckumer Bibliotheek; doet u mee? 
Hoogste tijd nu voor de Twintig Voorzetten op Christel Pelle. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 

44 jaar / getrouwd met Eric, drie kinderen: Annelin, Sjoerd, Katja / 
werkzaam als wijkverpleegkundige, werk voor Buurtzorg Nederland in 

Enschede Zuid, Boekelo en Usselo / hobby’s; mijn gezin, onze hond Sam, 
hardlopen-fitness, coachen van handbal C jeugd en lezen. 
 

De sportcarrière: 
Ben begonnen bij de handbal in de tijd dat de fam. Appelman nog reed met 
een superleuk busje. Daarna senioren 3 en vervolgens recreantenhandbal. 
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Het hoogtepunt: 
Kampioenschap tijdens de handbaljeugd en met senioren 3. 
 

Zijn jullie kinderen talentvol in sport? 
Ze zijn enthousiast bezig met handbal & voetbal. 
 

Voor TVO handbal zowel als voetbal dreigt nacompetitie. Vind je 
dat erg of denk je; ze komen wel weer terug? 
Ik hoop natuurlijk dat ze, ook al is het door nacompetitie, terugkomen. 

(inmiddels heeft TVO1 handbal zich veilig gesteld na winst op DSVD2! red.)  
 

Even heel wat anders; betaalbaarheid van zorg baart zorgen. Moet 

de regering andere keuzes maken? 
Ja, als ik kijk naar m’n werk, dan zie ik dat mantelzorgers steeds zwaarder 
belast worden. Mijns inziens een verkeerde keuze. Met deze mensen moet je 

juist zorgvuldig mee omgaan en zorgen voor een juiste balans in hun 
persoonlijke leven en in zorg dragen voor hun familie en naasten. 
 

Beckum is een fijn dorp om in te wonen, maar: 
We hebben helaas geen winkel meer, voor de rest helemaal tevreden. 
 

Met dorpsraadwerk ben je direct meer betrokken bij het oplossen 
van problemen in onze gemeenschap:  
Dat klopt helemaal. 
 

Het AED project is een zeer nuttig en nobel initiatief, maar is het in 
de praktijk niet moeilijk om effectief te kunnen blijven werken? 

Het is zeker een goed initiatief, maar waar we op het moment erg tegen aan 
lopen is de vraag, hoe we de ‘geldstroom’ blijvend op peil kunnen houden, 

zodat de gemeenschap Beckum 2 AED’s kan blijven behouden. 
(in dit nummer wordt hier ruim aandacht aan besteed, red.)  
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 
Inderdaad, toilet, meestal laat Eric de hond uit, aankleden, kids naar school 

begeleiden en dan graag een bakje koffie. We krijgen pas ‘s avonds de 
krant, daar de familie Breukers zonodig de krant ’s morgens moet lezen… 
 

Vind je het ook zo erg van de vrije val van Wesley Sneijder, die  
voor miljoenen per jaar steeds maar halve wedstrijden speelt? 
Moet eerlijk bekennen, dat ik me hier zo niet mee bezig hou. Lijkt me wel 

zonde van het geld, mag wel naar de familie Pelle zou ik zeggen. 
 

De ultieme wens die je ooit gerealiseerd zou willen zien?  

Met Eric richting Noorwegen & Zweden en dan voor een vakantie. 
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Ben je ook naar de beurs Ladies Event bij het Wapen van Beckum 
geweest en waarom wel/niet? 
Ben er geweest, had gehoord dat het een leuke beurs was en dat klopte 

inderdaad wel. 
  

De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan…: 
Mensen die ik in mijn werk tegenkom; veelal ernstig ziek en toch nog 
positief in het leven staan. Hekel aan zeurpieten. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Kort gezegd; alles vind ik lekker. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 
Doe mij maar Najib. 
 

Favoriete tv programma’s: 
Memories en programma’s op gebied van wonen, vrij tijd en tuin. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
China, omdat ik heel graag dat land eens zou willen zien en wat van de 

cultuur wil meemaken. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Ik slaap liever door… 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Ik hoop dat iedereen in Beckum op een leuke manier sport beleefd. 

Presteren is belangrijk, maar plezier in de sport hoort mijns inziens 
bovenaan te staan! 

 
 

Weer succesvol seizoen TVO kaartcompetitie 
Het kaartseizoen is ten einde. 
We hebben weer veel gezellige uren samen door gebracht. Zowel  bij de 
hartenjagers als bij de kruisjassers. Beide groepen waren goed 

vertegenwoordigd. Er werd fanatiek om de punten gestreden en de 
eindstand is bekend in beide categorieën. 
 

Hartenjagen :  
1  Truus   Westendorp  1550  pt  10  Mariet   Ordelmans  1795  pt 
2   Jan   Asbroek          1648  pt  11  Miny     Koppelman  1795  pt 

3   Annie  te   Woerd 1686  pt  12  Frans   Nijkamp       1893  pt 
4   Gerdy   Wielens       1712  pt  13  Harrie  te Woerd      1901  pt 

5   Gerda   Wientjes      1740  pt  14  Gerry   Waanders    1909  pt 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 4, 2013 
pagina 30 

6  Annie  ten  Have      1741  pt  15  Diny   Asbroek        1964  pt 
7  Carla   Bauhuis         1769  pt  16  Riky   Verberne       1965  pt 
8  Carola  Asbroek        1774  pt  17  Marja   Dijkhuis       2032  pt 

9  Truus  ter  Avest       1784  pt  18  Jo   Slag                 2155  pt 
 

Kruisjassen: 

1  Arend  ten  Barge      36647  pt  12  Henny   Wijlens     34202  pt 
2  Harrie   Rupert          36519  pt  13  Geert   Asbreuk     34185  pt 
3  Marietje  Waanders   35933  pt  14   Annie   Rupert      34142  pt 

4  Alwies  Derkink         35765  pt  15  Frans   Bauhuis     34076  pt 
5  Rie   Menkehorst      35200  pt   16  Henk  Exterkate    34045  pt  

6  Marinus   Wielens     35047  pt   17  Alfons  Jannink     33973  pt   
7  Henk   Nijhuis          34993  pt   18  Laurens   Rupert   33892  pt  
8  Theo    Wijlens        34922  pt   19  Henny   Ottink       33410  pt   

9   Lucy  ten  Barge     34594  pt   20  Oeke  v d  Sloep    33398  pt 
10  Corry   Koppelman 34585  pt   21  Riek   Rupert         33337  pt 
11  Henny   Heijmerink34352  pt   22  Herman   Jannink   32981  pt 

Het nieuwe seizoen begint weer op 13  September. 
Voor iedereen een fijne zomer en een mooie vakantie. 
 

 
voorste rij  Hartenjagen Annie te Woerd 3e en Truus Westendorp 1e  Jan Asbroek  
met de 2e plaatst ontbreekt. achterste rij Kruisjassen  Marietje Waanders 3e plaatst,  
Arend ten Barge 1e plaats en Harrie Rupert 2e plaats. 

 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 4, 2013 
pagina 31 

Bibliotheek Hengelo in Beckum, samen met u! 
Bibliotheek Hengelo gaat structureel samenwerken met de Hengelose 

basisscholen. Dit biedt mooie kansen voorBeckum!Door mee te doen met de 
Bibliotheek op school zorgen basisschool en bibliotheek voor een mooie 
jeugdcollectie dicht bij de kinderen. Daarnaast wil Bibliotheek Hengelo zich 

inzetten om een passende collectie te bieden aan inwoners voor wie het niet 
zo eenvoudig is om de bibliotheek in het centrum van Hengelo te bezoeken. 
Deze voorziening kan niet zonder uw steun. Waar Bibliotheek Hengelo zorgt 

voor boeken, kasten en de mogelijkheid om te zoeken, reserveren en 
uitlenen, zo doen we een beroep op het team van de school en op u, als 
inwoner van Beckum, om ervoor te zorgen dat de bibliotheek ook echt als 

bibliotheek kan worden gebruikt. 
 

Informatieavond 

Bibliotheek Hengelo, basisschool De Bleek en de dorpsraad nodigen u van 
harte uit voor een informatieavond over de nieuwe Bibliotheek op school. 
Deze avond biedt u informatie over de mogelijke bibliotheekvoorziening voor 

Beckum, een schets van hoe dit eruit kan zien en de kans om mee te praten 
over wat er nodig is om dit samen te realiseren. 

Erbij zijn? Dat kan! 
Datum: donderdag 25 april 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
Locatie: basisschool De Bleek 

Aanmelden: niet verplicht, wel wenselijk 
 via secretariaat@dorpsraadbeckum.nl 

 

 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT 26 juni 2013 
 

Op woensdag 26 juni  is de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloemregio 

Zonnehof. We gaan dit jaar varen op het Twentekanaal. 
Inschepen om 9.30 uur in de Haven in Goor, om ongeveer 17.00 uur zijn 
we daar terug. Doordat we niet meer met de bus naar een andere plaats 

gaan, kunnen we later vertrekken. Wel dient u het vervoer naar de haven in 
Goor zelf te regelen. De kosten zijn € 28,50 per persoon, dit is inclusief de 
kosten voor de boot, koffie/thee, drankje/hapje en een warme maaltijd. 

Op de boot is alle tijd om van de natuur te genieten, bij mooi weer vanaf het 
dek. Gezellig met andere mensen praten en er zijn ook muzikanten aanwezig 
die zorgen voor extra sfeervolle muziek. De vrijwilligers van de Zonnebloem 

zullen ervoor zorgen dat het u die dag nergens aan ontbreekt.Ook zal er 
weer een loterij gehouden worden met veel leuke prijsjes. 
Heeft u zin om deze dag mee te gaan, geef u dan op vóór 15 mei bij Els 
Harink, tel. 074 3676574. 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl
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meer zonnebloem nieuws om alvast te noteren. 

Op zaterdag 22 juni wordt er weer een  Zonnedag georganiseerd.  Meer 
informatie hierover in de volgende B.B.B. 
                                                                     Zonnebloem afd. Beckum 
 
 

Brede School Beckum 
De werkgroep “Brede School Beckum” is op 13 sept. 2012 bijeen geweest. 

De versnelde bijeenkomst had te maken met de ontwikkelingen omtrent de 
Biebbus.  Doordat deze wegbezuinigd wordt uit Beckum, waren er nieuwe 
plannen vanuit de bibliotheek in samenwerking met de school De Bleek.  

Na het eerste overleg met a.i. directeur Marc Deckers van de bibliotheek  en 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad, leek het ons verstandig deze 
ontwikkeling in het Brede School overleg te bespreken. Voor het biblio-

theekconcept zou namelijk ruimte in de school gecreëerd moeten worden. 
Op zich een prima idee omdat de leerlingen dan maximaal meeprofiteren 
van het boekenaanbod. 

Omdat er vanuit de Brede Schoolgedachte ook gestreefd kan worden naar 
meer integraliteit tussen voor-  en vroegschools (= samenwerking tussen 

peuterspeelzaal en kleutergroepen), is het ook van belang om te 
onderzoeken of de huisvesting van de peuterspeelzaal beter kan. Door in het 
schoolgebouw naar ruimte te zoeken, biedt dat meer mogelijkheden. 

Bovendien is de bereikbaarheid van de peuterspeelzaal dan ook verbeterd. 
 

Om te vermijden dat het ene idee het andere zou kunnen blokkeren, heeft 

de werkgroep Brede School op 13 sept. jl. hierover haar gedachten laten 
gaan. Daarnaast gaf Robert aan dat er ook contacten zijn met een 
kinderopvangorganisatie die voor Beckum wat zou kunnen betekenen voor 

de voor - en naschoolse opvang en peuteropvang. 
Conclusies van deze bijeenkomst: 

- Ontwikkelingen t.a.v. de bieb in school moeten doorgaan, waarbij 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de overige Brede 
School ontwikkelingen. 

- Voor- en naschoolse opvang zou zeer wenselijk zijn in Beckum. 

- Toewerken naar praktische huisvesting van de peuterspeelzaal (in 
school) zodat integrale samenwerking nog beter mogelijk is. 

- Eventuele samenwerking/afstemming  tussen peuterspeelzaal en 

kinderopvang. 
 

Voor een volgende bijeenkomst moeten er eerst in de voorwaarde sfeer 

zaken geregeld worden. Robert heeft op zich genomen om dit te 
coördineren. Dat betekent: 
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- Vervolg afspraken maken met de bibliotheek en Dick, zodat 
onderzocht kan worden hoe de bieb zijn plek binnen school kan 
krijgen, zonder dat dit verder ontwikkelingen blokkeert of overlast 

binnen school veroorzaakt. Inmiddels zijn de besprekingen zover 
gevorderd dat realisatie hiervan in principe na de zomervakantie 

mogelijk is. Van belang is, dat er voor de buurtfunctie van de bieb 
mensen beschikbaar zijn die toezicht houden. Hiervoor is overleg 
geweest met de Dorpsraad. 

- Er zijn inmiddels vele gesprekken geweest tussen de 
peuterspeelzaalorganisatie Spring, de kinderopvangorganisatie, 
bestuur van de Dr. Schaepmanstichting en de directie van de Bleek. 

Deze gesprekken lopen nog. 
- Basisschool de Bleek houdt rekening met deze ontwikkelingen en 

zorgt dat er ruimte vrij blijft voor deze samenwerking. 

Zodra er meer concreet wordt over deze samenwerking, moeten wij als 
werkgroep aan de slag om mee te denken in de realisatie, of  het bedenken 
van alternatieven. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn kun je mij altijd mailen of bellen. 
Tel. 06-43548765    Mail:  r.wolters@kbhz.nl  
                                                                                    Robert Wolters 
 

TVO Handbal actueel, eerste team veilig gespeeld! 
Het zaalhandbalseizoen zit er weer op. Dames 1 heeft het goed gedaan! Met een 29-
23 overwinning op DSVD hebben zij zich gehandhaafd en hoeven zij ook geen 
nacompetitie te spelen. Dames 2 is wat gezakt op het eind van de competitie. Een 4e 

plaats als eindresultaat in de 2e klasse. Dames 3 eindigde in de 3e klasse op de 6e 
plek. Een lange rust zullen de dames niet hebben want op 7 mei begint de Bartels 
competitie voor dames 1 alweer. En de beker voor dames 2 en 3. 
 

 

mailto:r.wolters@kbhz.nl
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Uitslagen: Bentelo-recr 1 11-12, TVO1-DSVD 29-23, D-jeugd-DSVD 7-3, TVO 
3-Tukkers 20-28, A-jeugd-DSVD 17-36, B-jeugd-DSVD 8-18, C-jeugd 1-
DSVD 24-5 en C-jeugd 2-Hacol 10-6. 

De C1-jeugd is 14 april kampioen geworden! Van harte dames!! Voor mooie 
foto’s verwijs ik u naar onze website www.tvohandbal.nl. (Ook foto’s van de 

C2-jeugd)!!!  Volgende keer meer handbal……. 
 
 

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
 

Het schema v.d. vieringen voor de maand mei. 

Za. 4 mei. 19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Escher. Samenzang. 

Zo.5 mei  9 00 uur: Géén Viering. 

Wo.8 Mei 19.00 uur Woord- en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames- en Herenkoor. 

Do.9 Mei   9.00 uur. Geen Viering. Hemelvaartsdag. 
Za. 11 mei 19.00 uur: Géén Viering. 

Zo.12 mei   9.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor van Breemen. 
    Zang: Dames- en Herenkoor. 

Za. 18 mei 19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING in DELDEN. 
    Alle Pastores en Emiritie. 
Zo.19 mei  9.00 uur: EERSTE PINKSTERDAG 

.    Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames en Herenkoor.. 

Ma.20 mei  9.00 uur: TWEEDE PINKSTERDAG 
    Eucharistieviering in ST.ISIDORUSHOEVE. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 

Za. 25 mei 19.00 uur: Geen Viering. 
Zo. 26 mei 9.00 uur: Woord-communieviering. 

Voorganger: Pastor Klaassen. 

    Zang:SPIRIT. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 

 

Datumbank 
 

24 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
24 april  KVO; Informatieavond over een actueel onderwerp “Artrose” 

25 april  Jaarlijkse herdenking bij het Herdenkings-monument op 

http://www.tvohandbal.nl/
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begraafplaats 14.45 u. 
28 april  TVO Tennis; Introductietournooi 2013. Aanvang 12.00 uur 
 8 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

17 t/m 20 mei  Pinksterfeesten 
18 mei  Oud Papier 

26 mei  TVO; Mixtournooi voetbal, voorbehoud ivm   
competitieverplichtingen!! 

 4 juni  KVO; Grote fietstocht 

 5 juni  Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
 8 juni  TVO Beachsoccer toernooi op speelplaats basisschool 
7 t/m 9 juni TVO; Jeugdkamp 

15 juni  Oud Papier 
16 juni  Jeugdraad; zeepkistenrace 
31 juli t/m 5 aug. Muiterweek bij café Halfweg 

14 sept. Volle Polle; Motorcross & feestavond in de tent 
15 sept. Volle Polle; Autorodeo en feestmiddag in de tent 
 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Meivakantie  29 april 2013 t/m 10 mei 2013 

Zomervakantie   8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

 

TVO 1 voetbal erop of eronder? 
 

Het worden cruciale weken voor TVO1 voetbal. Na het kampioenschap vorig 

seizoen volgde promotie naar de 4e klasse en niet met de bedoeling om een 
jaar later weer te degraderen. Maar de harde praktijk leert dat het niveau 

van het voetbal in die 4e klasse C, zeker bij de bovenste 5-6 ploegen, voor 
TVO hoog gegrepen is. Voeg daarbij het feit, dat een aantal wedstrijden 
tegen gelijkwaardige tegenstanders simpelweg teveel punten werden 

gemorst, en je kunt de penibele stand in de ranglijst verklaren. Voorlaatste, 
met KSV onderaan en AD’69 bijna niet meer binnen schootsafstand (4 
punten meer), maar nog slechts 2 partijen te gaan. Tegen de nr. 2 en 3 van 

de ranglijst – RKZVC en Gendringen –, ook dat nog…  
 

De scenario’s kunnen straks zijn; a. TVO kan laatste worden, hetgeen 

rechtstreekse degradatie inhoudt, b. TVO blijft voorlaatste en gaat een 
beslissingsronde spelen tegen de 3e periodekampioen van de 5e klasse C om 
een plek in de 4e klasse, c. TVO achterhaalt AD’69 toch nog en blijft direct 

verzekerd van 4e klassenvoetbal.   

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Beach soccer toernooi in Beckum!! 
Inderdaad, op zaterdag 8 juni staat een heuse  ‘strandvoetbalmeeting’ 
gepland in Beckum op de speelplaats vd basisschool. Uit de regio worden 

veel ploegen verwacht voor de inschrijving. Voor de liefhebbers van 
beachsoccer; houdt die datum vrij! Nadere info in de volgende BBB.  
 

 

Mededeling 
 

Beste Beckumers, 
Wij bestaan met ons Aannemersbedrijf dit jaar 50 jaar en gaan dit heugelijke 

feit samen met collega’s, klanten en relaties vieren.   Ons bedrijf staat in 
Beckum, wij zijn Beckumers en willen daarom ook in Beckum aandacht aan 
ons Jubileum geven door een goed doel binnen Beckum te steunen.  Ben je 

vrijwilliger binnen Beckum en kun je voor jullie vereniging of stichting de 
financiële steun gebruiken, zet een goed onderbouwd idee op papier en mail 
naar   

sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl  
 

          Namens Aannemersbedrijf Mulder,  Bas ter Avest en Alwie Mulder 

 
 
 

Nog de goede adressen? Helpt u ons? 
Voor het Pinksterfeest programmaboek 2013 versturen vragen wij uw 

medewerking. Bij een eventuele adreswijziging (of overlijden) in uw 
persoonlijke omgeving of familiekring; wilt u ons die doorgeven? Zodat we 
ook dit jaar weer de programmaboekjes naar de juiste adressen kunnen 

sturen, dank u wel!!! 
Eventuele wijzigingen opgeven aan; Anne Marie ter Avest 3676531  
of Ria Jannink 3676435. 

 
 
BBBtje 
TE KOOP: Bonte Bentheimer biggen.  

Voor de fok/slacht, geboren 15 april. Vader & Moeder stamboek dieren. Tel 
074-3676779 Fam Pot. 
 

 

mailto:sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl

