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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 
kunnen een abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Johan Menkehorst. 
 

REDACTIETEAM ende BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 
opinietekst 
vormgeving &layout 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
 
advertenties 
eindredactie 

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

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 
Johan Menkehorst: 3676590 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers;  
bankrekeningnr. 95.83.94.318, St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven 1e halfjaar 2011: 
26 jan. - 23 feb. - 23 mrt. - 27 apr. - 25 mei. - 22 jun. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                            Nummer 
 
32                                              10 
 
Met dit Kerstnummer van BBB is weer een jaargang nieuwsgaring voor 
Beckum afgerond. Aanvankelijk uitgevoerd via stencil-type-plakletter-
werk-tip-ex en offsetdruk naar latere digitale verwerking en kleuren 
advertenties anno 2010. Vanaf 1973 dus 6 jaargangen Zwart op Wit en 
32 jaargangen Beckum Beter Bekeken maakt totaal 38 jaar een 
Beckumer maandblad. Tien keer per jaar, gemiddeld 24 of 28 pagina’s 
per uitgave betekent bijna 10.000 nieuwspagina’s. Wat voor u nu de 
toegevoegde waarde van deze info is? Dat mag uzelf bepalen, zie maar. 
 
Deze overwegingen zijn aan het papier toevertrouwd op een sombere 
namiddag een week voor Kerstmis. Buiten dwarrelen de sneeuwvlokken 
uit de dichtgetrokken lucht en het verkeer heeft weer veel moeite om 
zich een weg te banen over de wegen. 
 
Prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuw jaar! 
 
 
LAATSTE WEEK NIEUWS 
> Burgemeester Kerckhaerdt bezocht - met een kleine sneeuw-vertraging 
- Beckum om de nieuwe telefoongids in ontvangst te nemen, er kwam 
groen licht voor het woonzorgcomplex, dat de BEUKENHOF genoemd 
wordt, er was een Kerstmarkt rondom de kerk en de KVO hield haar 
‘culturele avond in het Proggiehoes. Dat kun je in Beckum met recht een 
drukke ‘voor-Kerstweek’ noemen. Deze feiten worden verderop in deze 
BBB nader toegelicht. 
> Gelezen op de TVO voetbal site; Het TVO zaalteam won voor de 5e 
keer, nu van AV Heracles 2 met 6-4 en is opgerukt naar de 3e plaats, 
mooi wark dus… 
> De TVO oliebollen komen er aan, op 30 december is het D-Day. Deze 
actie vd. jeugdafdeling is elk jaar een waardige afsluiting vh. jaar… en de 
bollen zijn nog lekker ook! 
> Zaterdag jl. smaakte de TVO handbaldames1 formatie het genoegen 
van de 2e zege! SVWW werd met 23-12 weggezet. Nu vooral dóórgaan.. 
> In deze BBB is op de valreep de Beauty avond vd. Jeugdraad nog 
meegenomen, de wereldvisie van Jan Busscher schuift op naar het jan. 
2011 nummer. >>>VOLGENDE BBB; 26 januari 2011!!<<<



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 10, 2010pagina 3 
 

Wat u allemaal leest in deze december BBB 
> Laatste week nieuws   > TVO Tennis bedankt 
>.Bouw woonzorgcomplex  > Kampioenen Zwarte doffer 
   en nieuwe kleedkamers     met Ned. hokkampioen  
> Dorpsraad actua      Herman Dijkstra 
> Nieuwjaarsreceptie   > 35 TVO jubilarissen 
> Oliebollenactie   > Dank voor grote gift 
> ‘Wij zijn het zat!’   > Kerstloop boekelopers 
> Weer een jaar voorbij…  > Zonnebloem vakantie 
> …Ook in 1984   > Zoektocht sponsordoel 
> Wist u datjes    > Sinterklaaspakket 
> Kerstactiviteiten Oele   >.Schatzoeken via GPS 
> Op het kerkhof   > Cursus verkeersregelaars 
> De slingerbeurs   >.Ralleytocht; kans v/e kind 
> Jubileum koorleden   > KVO verslag 
>.Zijlijn     > Mijmeringen 
> Luk Gadderieje   >.Parochienieuws/Datumbank 
> De naam is Spirit   > Deze maand in een volzin 
 

Wanneer beginnen ze nu dan? 
Tja, het formele circuit rondom de voortgang van het te bouwen woon-
zorgcomplex draait door. De vele mitsen en maren staan in de Welbions 
brochure. En 21 september jl. zijn belangstellende Beckumers/Oelenaren 
geïnformeerd. Die uitleg was nuttig en vooral toegespitst op getallen van 
aantallen en soorten appartementen en inrichting. Maar de kernvraag waar 
veel Beckumers (nog steeds) mee zitten was eigenlijk; wanneer beginnen 
ze nu dan! Maar gelukkig kon de Dorpsraad begin deze week dan 
berichten dat het voorbereidingsproces is afgerond, GROEN LICHT! 
Hieronder de actuele stand van zaken en tijdprognoses vwb. bouwrijp 
maken vd. locatie. 
                                                                                                          BBB redactie 
 

De Dorpsraad bericht 
Voortgang "Wooncomplex voor senioren" 
Woningbouwvereniging Welbions heeft de dorpsraad medegedeeld dat de 
weg vrij is te starten met het bouwrijp maken van de locatie van de 
Wozoco. Het laatste obstakel, de ontheffing uit hoofde van de flora en 
fauna wet is geregeld. Het ministerie van landbouw moet hiervoor een 
vrijstellingsvergunning verlenen, hiervoor is inmiddels groen licht gegeven. 
Dit komt er op neer dat de beschermde vleermuizen die in en rondom de 
kerk huizen ook bij de komst van het wooncomplex rustig hun vlieguren 
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kunnen maken. De bouwvergunning is hiermee onherroepelijk geworden 
en niets meer staat de start in de weg starten met de werkzaamheden. 
De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Langezaal uit 
Haaksbergen die opdracht heeft gekregen van de gemeente de weg verder 
aan te leggen langs het wooncomplex, ofwel tussen buurman Breukers en 
de nieuwbouw. Verder neemt Welbions het initiatief de locatie vrij te 
maken van de nodige bomen, hiervoor is natuurlijk tijdig een 
kapvergunning aangevraagd en verkregen. Verder zal er een aantal 
dienstleidingen in het terrein verlegd moeten worden om de TVO 
kleedkamers te voorzien van stroom, gas en water en het handbalveld 
moet worden opgeruimd. De werkzaamheden die de locatie bouwrijp 
moeten maken zullen hoofdzakelijk in februari en maart plaatsvinden. 
Ondertussen heeft Welbions de aanbestedingsprocedure opgestart, een 
aantal bouwbedrijven, waaronder ook de plaatselijke,  nemen deel aan de 
aanbesteding. De aanbestedingsuitslag zal naar verwachting begin maart 
bekend zijn waarna bekend zal worden gemaakt welk bouwbedrijf de 
aannemer gaat worden van het complex. In overleg tussen Welbions en 
het bouwbedrijf zal er een planning worden opgesteld waarin aangegeven 
zal worden wanneer er gestart kan worden met de bouw en wanneer het 
gebouw klaar moet zijn. Aangezien de aanbesteding begin maart is 
voorzien zal een start van de bouw in april of mei kunnen plaatsvinden. 
Uiteraard is dit de huidige prognose, een fikse winter immers zal 
vertragingen met zich meebrengen in het bouwrijp maken van de locatie. 
Uiteraard houden wij Beckum op de hoogte van de voortgangen de nodige 
mijlpalen tijdens de bouw en de bijzonderheden.  
                                                      Eric Groothuis, OR zaken Dorpsraad 
 

 
Toekomstige woonzorgcomplex - aanzicht vanaf de Haaksbergerstraat 

(bron brochure Welbions) 
 
Verder dorpsraadnieuws december 2010 
Terwijl de winter stevig in het zadel zit, en de kerstdagen ons tegemoet 
komen zijn er weer allerlei zaken die de gemoederen in Beckum bezig 
houden. De Wozoco, de N 18 maar ook kleiner “leed” als verkeersveiligheid 
en AED voorzieningen houden ons scherp en alert. Verheugd zijn wij dat de 
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laatste vergadering weer enkele mensen spontaan aanschoven om hun 
zorgen of problemen te delen. 
 

Nieuw dorpsraadslid 
Tevens is de dorpsraad verheugd om u te kunnen melden dat we in Thea 
Lintsen een nieuw dorpsraadlid hebben kunnen verwelkomen. Gezien haar 
achtergrond en kennis op verschillende gebieden rondom zorg en welzijn 
hebben we wederom een stuk kennis in huis waar Beckum haar voordeel 
mee kan doen. Thea zal in de volgende BBB zichzelf aan u voorstellen. 
 
Wooncomplex heet De BEUKENHOF 
In opdracht van Welbions hebben commissie leden de mensen die op de 
lijst voor belangstellenden voor het wooncomplex staan benadert en is de 
lijst nu opgeschoond en retour verzonden naar Welbions. 
Met  Welbions is overeenstemming over de naam van het wooncomplex. 
De naam luidt:    de   Beukenhof 
De naam is door het historisch archief aangedragen. Ze zijn maandag 13 
december jl. verrast met een passende taart voorzien van het opschrift de 
Beukenhof en wat lekkers voor thuis. Dit alles op kosten van Welbions. 
 

 
 
Eind december komt er een nieuwsbrief uit van Welbions. 
 
Website Dorpsraad 
Portefeuille:  Communicatie,  
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke. 
Op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadbeckum.nl kunt u diverse 
informatie m.b.t. de portefeuilles, contactpersonen, maar ook de notulen 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 10, 2010pagina 6 
 

van de vergaderingen van de dorpsraad nalezen. We vergaderen op de 1e 
woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in ’tProggiehoes. 
Zie voor verder toelichting; Dorpsraadartikel in de november BBB 
 
AED/Reanimatie 
Portefeuille:  Welzijn 
Contactpersoon:  Marga Waanders 
AED. Er is een begroting gemaakt voor de komende 3 jaar. Hoe de kosten 
kunnen worden gefinancierd is en blijft nog een uitdaging. Er valt te 
denken aan het aanschrijven van fondsen of bedrijven. Maar ook een 
bijdrage per gezin, adres, persoon zijn opties. Er zijn zelfs geluiden dat de 
individuele zorgverzekering de kosten van herhalingscursussen betaald. De 
werkgroep AED overweegt een enquête te houden via de BBB. Tevens is er 
een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de buurtbonnen 
van de gemeente Hengelo. 
 
Verkeersveiligheid rond Beckum/meldlijn gem.Hengelo 
Portefeuille:  Verkeer 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef 
N.a.v. een melding m.b.t. verkeersveiligheid aan de Rotersweg is men ter 
plekke wezen kijken en heeft geconstateerd dat het zicht op deze locatie 
beperkt is. Zeker als hier in het najaar hoge mais staat. Als inwoners van 
de gemeente Hengelo kunnen dit soort problemen altijd gemeld worden bij 
de gemeente.De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van uw 
wijk. Zoals wegen, pleinen en trottoirs, groen. Aarzel dus niet om contact 
op te nemen met vragen of opmerkingen in uw buurt. Bij de meldlijn kunt 
u terecht m.b.t.: het snoeien van bomen en heesters; plantsoenen, perken 
en speelvelden; het onderhoud van speeltoestellen; het verwijderen van 
zwerfvuil; reparatie van openbare weg en trottoir; hondenvoorzieningen; 
straatverlichting; storingen aan het hoofdriool.  
U kunt uw melding telefonisch doorgeven Telefoon: (074) 245 94 59 of via 
het meldingenformulier op de site van de gemeente Hengelo: 
www.hengelo.nl. De gemeentebeoordeelt wat er met uw melding gebeurt. 
In negen van de tien gevallen wordt deze binnen veertien 
dagenopgelost.Lukt dat niet, dan neemt de gemeente contact met u op. 
 
Jeu de boulebaan Mr. Verbernestraat  
Portefeuille:   Ruimtelijke ordening 
Contactpersoon:   Wim Brunnekreef. 
Via de gemeente Hengelo is de vraag binnengekomen m.b.t. de Jeu de 
Boulebaan op de nieuwbouw. Via een bericht naar de omwonende is de 
vraag neergelegd wat de bewoners rond deze baan het liefst als oplossing 
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zien. Herstel of verwijderen. Hierover zijn diverse bewoners benaderd en 
blijkt dat deze wel degelijk wordt gebruikt en door de bewoners zelf wordt 
onderhouden, met materiaal van de gemeente. De dorpsraad zal volgens 
afspraak met de gemeente terugkoppelen dat er dus weer sprake is van 
het opknappen van de baan. De gemeente zal worden geadviseerd met de 
betreffende bewoners contact op te nemen.  
 
Voortgang telefoonboekje 
Portefeuille:  Communicatie/Secretariaat. 
Contactpersoon:   Marianne ter Bekke/Rob v.d. keur 
Samen met deze BBB ontvangt u ook het nieuwe telefoongidsje voor 
Beckum. We zijn erg trots op het resultaat. Op 13 december jl. is het 
eerste exemplaar in ’t Proggiehoes uitgereikt aan de Burgemeester van 
Hengelo.(Zie de foto). We zijn ons er van bewust dat er nog wel een aantal 
gegevens niet correct zijn, we willen u dus alsnog vragen evt. wijzigingen 
direct aan ons door te geven zodat we over 2 jaar weer een nieuwe actuele 
uitgave kunnen uitgeven. 
 
 

 
Rob van der Keur biedt burgemeester Kerckhaert het eerste exemplaar van het 

nieuwe telefoonboekje aan 
 
Volgende reguliere vergadering vindt plaats op woensdag 5 januari 20.00 
uur in ’tProggiehoes. Rest mij nog om u allen hele fijne kerstdagen en een 
geweldige jaarwisseling toe te wensen. 
                                 Marianne ter Bekke-Morskieft Portefeuille Communicatie 
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Nieuwjaarsreceptie 
Beste Beckumers! Op 1 januari 2011 hebben wij het voornemen om de 
befaamde nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes te laten plaatsvinden. 
Stichting Zomerfeesten Beckum nodigt hierbij iedereen van harte uit om 
gezellig met ons en met elkaar het oude jaar af te sluiten. Natuurlijk zal het 
u ook dit jaar niet ontbreken aan een hapje en drankje. De 
nieuwjaarsreceptie begint om 15.30 uur en wij kijken uit naar uw komst. 
                                                            Stichting Zomerfeesten Beckum 
 

Kleedkamers uitgewoond 
Naast de bouw vd. Beukenhof is er een andere urgente zaak, die bij heel 
sportminnend Beckum de aandacht heeft; de desolate toestand van de 
kleedkamers op de Kruudnhof. Een andere kwalificatie kun je niet 
bedenken. Het TVO voetbalbestuur heeft menig noodverband aangelegd 
de laatste jaren, maar het gebouw daterend van 1973 voldoet bij lange na 
niet meer aan de huidige normen. Er gaan steeds meer stemmen op, om 
onafhankelijk van termijnplannen voor een nieuw hart van Beckum 
(school, breder kerkgebruik, herinrichting sportvelden etc.) gewoon een 
urgentie te leggen op nieuwe kleedkamers. Ook hiervoor geldt, dat via de 
reguliere weg van het formele circuit wel veel gesproken wordt, maar 
echte daadkracht is een ander verhaal. ‘Ja, er is wel contact over met de 
gemeente en die is aan bod, maar die heeft geen geld’ en ‘eerst moet de 
definitieve locatie voor de sportvelden bekend zijn’, betekent dat het niet 
opschiet.Wat is er mis om nu van nieuwe kleedkamerbouw een speerpunt 
te maken? Een commissie zou, ter ondersteuning vh TVO bestuur, de 
financieringsmogelijkheden kunnen uitzoeken, goede contacten leggen 
(juiste personen bij de gemeente en KNVB) en Beckumers mobiliseren voor 
de werkzaamheden. Wie goed kan luisteren, weet dat in het informele 
circuit in Beckum de overtuiging heerst, dat een dergelijk plan - bij goede 
wil van alle betrokken instanties – bepaald geen utopie hoeft te zijn. En bij 
goede wil moet dan verstaan worden, dat men geen beren op de weg ziet 
( die schijnen in Hengelo op de markt te komen!). Gewoon eens 
oplossingsgericht denken en breed positivisme uitstralen met de hele 
gemeenschap. En ook; alle ego’s ondergeschikt maken aan het ultieme 
doel; bouw van nieuwe kleedkamers voor TVO. 
Ik ben benieuwd naar uw reacties!!                                        Jan Ottink 
 

BBBtje 
Gezocht: Wij zoeken iemand die ons +/- 4 uur per week wil ondersteunen bij het 
schoonhouden van ons huis in Beckum. 
Reacties s.v.p. naar Joke Mijdam 06-51587856. 
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Oliebollenactie TVO jeugd 
Hebt u al oliebollen besteld? 
Afgelopen weken zijn de jeugdleden van TVO langs uw deur geweest om 
de bestelling van de vermaarde oliebollen op te nemen. Hebt u uw 
bestelling nog niet opgegeven, dan kunt u ze telefonisch bestellen bij 
Marga Beltman (tel. 2422153) of bij Renate Rupert (tel. 3676125). Het 
bakken en bezorgen vindt plaats op donderdag 30 december. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de TVO-jeugd. 
 

Wij zijn het zat ! 
Wij als buurtbewoners organiseren in samenwerking met de politie en de 
dorpsraad Beckum een overleg met de inwoners van Oele, Beckum en 
omgeving over de vele diefstallen en inbraken in het buitengebied. Bij deze 
diefstallen zijn meerdere zaken verdwenen maar vooral veel tuinmachines 
en gereedschap. Het is ondertussen duidelijk dat er geen einde komt aan 
deze diefstallen. 
Volgens ons dus tijd voor overleg ! 
De onderwerpen van deze avond : 

- Preventie 
Hoe voorkomen we de diefstallen 

- Hoe kunnen we elkaar ondersteunen ? 
- Kunnen we de pakkans vergroten ? 
- Ideeën uitwisselen : Wat kunnen we nog meer doen ? 

Deze avond is op 19 januari om 20.00 uur  in het Proggiehoes te Beckum. 
                                                                               Frank Vasterink 
                                                                                 Ronnie Tijhuis 
                                                                          Dorpsraad Beckum 
 

Weer Een Jaar Voorbij 
Over 2010 praten, wat is ons overkomen, wie of wat hebben we 
verloren, gelukkige momenten, hoe kijken we tegen de wereld aan 
en is dat inmiddels veranderd? En ook; hoe beleven we het leven in 
Beckum.  
 
Een mooie insteek om zo tegen het einde van het jaar weer eens door het 
dorp te struinen op zoek naar meningen van mogelijke ‘critici, anonieme 
werkers, pioniers op hun werkgebied’, maar bovenal dorpsgenoten! 
 
HERMAN DIJKSTRA, de man wonend naast het schapenweitje waar 
aanvankelijk een Wozoco gepland was. De man ook, die in de 70er jaren 
wekelijks het gras maaide op de TVO velden en in die tijd een 
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aantal jaren met Rinus Mulder een koppel vormde dat maandelijks BBB 
kopieerde en daarmee Gerrie Lansink ontlastte. (Voor insiders; in de tijd 
van het knip- en plakwerk in de 70er en 80er jaren!). Herman Dijkstra ook, 
die al jarenlang bij de Zwarte Doffer grote (hoofd)prijzen wint met zijn 
klasse postduiven en regionaal hoog scoort. (Niet van een vreemde, want 
Dijkstra senior is zijn goede voorbeeld hierin!). Net toen ik deze inleiding 
geschreven had, kwam het nieuws binnen, dat Herman nationaal 
hokkampioen op de Vitesse was geworden. Bij deze nog gefeliciteerd!! We 
leggen hem de geijkte vragen cq. stellingen voor over 2010. 
 
INGRID VAN BEMMELEN bestiert sinds een jaar samen met echtgenoot 
Harry het Proggiehoes in Beckum. Harry veelal ‘achter ’t schap’ en Ingrid 
‘in de kökk’n’. Zo ongeveer, maar samen hebben ze al bewezen een prima 
gastheer-echtpaar te zijn. En dankzij hun inzet bij enkele krachtproeven 
met oa. de toneelsuccessen en Sinterklaasviering onderstreepten, dat het -
nog steeds- fijn toeven is in het Proggiehoes. Ingrid kan haar creatieve 
talenten al jaren kwijt met bloemschikken en aanverwante zaken, werkt als 
ziekenverzorgster en houdt van wandelen en zwemmen. Voor zover de 
drukke agenda dat natuurlijk toelaat. Oh ja, Harry en Ingrid hebben twee 
honden; een Schotse terriër en een Jack Russell. 
 
BETSY SCHOLTEN woont met Johan aan het Kerkpad en ‘ze doen veel met 
paarden’. Een liefhebberij die heden ten dage veel beoefenaars kent op 

allerlei niveaus. Jaarlijks in juni is 
er op een parcours bij Scholten 
een heus concours voor niet-
licentiehouders. 
Betsy is druk met de KVO en met 
hun buurtschap dit jaar 
‘uitverkoren’ om een ont-
spanningsavond te verzorgen. 
Dat zal best gelukt zijn, haar 
improvisatievermogen kennende. 
Want in de roemruchte jaren 80-
90 was Betsy op de geinplayback 

show de 2e Pinksterdag enkele keren succesvol; oa. met De Non van 
Jasperina de Jong, wie kent het niet… Betsy vertelt… 
 
RONNIE MORSINK woont aan de rand van Stepelo, is van Enterse afkomst 
maar heeft zich volledig gesetteld in de Beckumer leefgemeenschap. Hij 
heeft zelf van voetbal ‘niet al teveel kaas gegeten’ (wat hijzelf ruiterlijk 
toegeeft, red.!) maar is al sinds een flink aantal jaren in de TVO 
voetbaljeugd commissie actief en ook leider zaterdags. En daar is de TVO 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 10, 2010pagina 11 
 

jeugdstaf best blij mee. Zijn oudste zoon Jordy is momenteel keeper van 
het B1 team en plukt met verve de bal van de schoen van de spitsen van 
de tegenstanders. Met andere woorden; een talentvolle doelman waar TVO 
nog veel plezier van kan beleven. Sinds kort is Ronnie ook toegetreden tot 
het TVO Gilde en dat stemt deze sympathisantengroep voor de Beckumer 
sport zeer tot tevredenheid. 
 
MARIJN ASSINK heeft met zijn gezin z’n stek gevonden aan de 
Gorsveldweg. Weliswaar onder de rook van Hengevelde, maar dat mag ‘m 
de pret niet drukken. Want Marijn heeft zijn hart verbonden aan Beckum, 

vooral aan TVO. Hij voetbalt met 
genoegen bij dat TVO. Thans in 
het vermaarde 5e, maar eens was 
hij selectiespeler en reikte een 
aantal keren tot het 1e. 
Blessureleed heeft hem nogal 
eens parten gespeeld, maar zijn 
onvoorspelbare (solo)acties 
leverden naast ergernissen bij 
teamgenoten soms fraaie goals 
op. De laatste vijf jaar heeft 
Marijn –zeer tot genoegen van 

het clubbestuur- ook zitting in de kantinecommissie bij TVO. 
 
Hoe kun je 2010 persoonlijk kwalificeren: 
Herman: Voor mij (en ons gezin) was 2010 een rustig jaar met voor mij 
persoonlijk als hoogtepunt het Nederlands kampioenschap met de duiven. 
Ingrid: Een zeer bewogen jaar met persoonlijk veel veranderingen bv. 
beheer ’tProggiehoes, zeer veel mensen leren kennen en voor Harry het 
stoppen met het bezorgen van de Telegraaf. 
Ronnie:Begon koud maar wel een mooi voorjaar, Kampioen geworden 
met C1 en verder weer een jaartje ouder geworden. 
Aait Verdan. 
Betsy: Voor mij is 2010 een bijzonder jaar omdat onze drie dochters 
tegelijk zwanger waren. Bianca is inmiddels bevallen van een gezonde 
zoon, Ties. Lisette en Daniëlle hopen in januari en maart een kleine te 
verwelkomen. Helaas is er dit jaar ook weer een broer van mij overleden. 
Op sportief gebied denk ik aan de foutieve wissel van Sven Kramer tijdens 
de Olympische Spelen. Het kampioenschap van FC Twente en de 
finaleplaats van het Nederlands Elftal waren voor mij sportieve 
hoogtepunten. Overigens was er vlak na die finale nog een gebeurtenis om 
niet te vergeten. De storm van 12 juli heeft bij ons behoorlijke schade 
aangericht en was eng om mee te maken. 
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Marijn:Voor ons natuurlijk een geweldig jaar met de geboorte van onze 
dochter Kris Ruby Lynn. Met z’n vieren is het nog gezelliger! Kris is, net als 
broer Sven, gezond en tevreden. En niet te vergeten het 1e kampioenschap 
van FC Twente! Sinds 1984 heb ik een jaarkaart, het wachten werd 
beloond.  
 
Wooncomplex senioren gaat eindelijk gebouwd worden, hoe vond je die 
extra vertraging vanwege ‘vleermuizen bewegingen’? 
Herman: Wooncomplex voor senioren prima zaak. Het wordt tijd dat er 
gestart wordt met de bouw. Vleermuizen vind ik geen argument voor 
vertraging, zitten ook in mijn tuin. Die zoeken zelf wel weer een ander 
plekje, dus dat lost zichzelf op. 
Ingrid: Onbegrijpelijk die vleermuizen kunnen toch ook via een andere 
hoek vliegen.  
Ronnie: Ach ik zie het maar als een opleving van een '' Milieu beweging''. 
Die vleermuizen die passen zich wel aan. Maar de bouw lag hierdoor wel 
onnodig lang stil. Zonde. 
Betsy: Deze zaak sleept zich al jaren voort en telkens is er weer iets 
anders dat de zaak vertraagt. Overigens zijn de vleermuizen volgend jaar 
van harte welkom om in één van de 32 nieuwe eiken te komen wonen! 
Marijn: Pffff….Dat verzin je toch niet? Kon er ook nog wel bij. Wie zijn 
toch die mensen die alle leefbaarheid in dit dorp willen stagneren? Als je 
kijkt naar omliggende dorpen lopen we met een hoop voorzieningen jaren 
achter. Dat heeft reeds jaren op veel fronten gevolgen. Jammer. 
 
Het pensioen dreigt in zwaar weer te komen, is dat begrijpelijk, zie je een 
andere oplossing of zeg je; gewoon afblijven? 
Herman: Afblijven, laat de beter gesitueerden maar iets meer inleveren. 
Ingrid: Van het pensioen moeten ze afblijven daar hebben we toch met 
zen allen jaren voor betaald. 
Ronnie:Met de vergrijzing (en de gedachte dat er teveel medelanders mee 
eten ) is hier denk ik niet aan te ontkomen. Een goede stelling vind ik dat 
als je na 40 jaar productief in de maatschappij hebt meegewerkt ( mits de 
gezondheid dat toelaat ) recht hebt om te genieten van je pensioen. 
Betsy: Gewoon afblijven, mensen hebben recht op hetgeen waarvoor ze 
jarenlang hebben betaald. We hebben er ons tot nu toe nog niet echt druk 
om gemaakt. 
Marijn: Hoe het er over 30 jaar uit ziet voor mijn leeftijdcategorie is koffie 
dik kijken. Maar alles wat nu de mensen raakt die reeds 40 of meer 
dienstjaren voor dit land hun plicht hebben gedaan is het natuurlijk zuur en 
onterecht.Er zijn er genoeg die dat niet na doen. 
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Welke tv programma’s kijk je graag en bij welke muziek mag de 
volumeknop omhoog: 
Herman: Favoriete tv programma’s: Voetbal, Tussen Kunst en Kitsch, De 
Reünie, Oorlogsdocumentaires over de Tweede Wereldoorlog. 
Favoriete muziek: Alles uit de jaren 60-70-80. 
Ingrid; Familiefilm en Tina Turner, Harry; Natuurfilms en Geheime 
zendermuziek. 
Ronnie: Programma''s op tv, zijn vooral actualiteiten. Kijk niet zo vaak, 
maar als er ‘s avonds een goede film op is dan ga ik er wel voorzitten. 
Muziek; Rolling Stones. 
Betsy:Ik kijk graag naar Boer Zoekt Vrouw en Lingo. Sinds kort hebben we 
Eredivisie Live zodat we alle wedstrijden van FC Twente kunnen volgen. Op 
zondagavond kijken we vaak naar Postcode Loterij Miljoenenjacht, helaas 
zijn we nog nooit in de prijzen gevallen. 
Op muziekgebied luister ik graag naar de Beach Boys en Abba. Thuis staat 
de radio vaak op een piratenzender. 
Marijn: Tot een uur of 7 zijn het o.a. dvd’s van K3 en Mickey Mouse die ik 
te zien krijg… maar daarna is het meestal voetbal. 
Qua muziek kant het bij mij alle kanten op. Pop, rock, 97.15, maar meestal 
iets van Nederlandse bodem in welke taal dan ook. 
 
Geef eens een cijfer voor Beckum vwb. 1. sportvoorzieningen, 2. sociale, 
culturele mogelijkheden, 3. woongenot, 4. nieuwsvoorziening, 5. bestuurlijk 
niveau: 
(Met naar behoefte een regel toelichting per onderdeel) 
Herman: Sportvoorzieningen: 8. Groot scala aan mogelijkheden. 
Sociale, culturele mogelijkheden: 5. Weinig cultuur en heel jammer dat er 
geen supermarkt meer is. Markt op donderdag is wel een aanwinst, 
evenals de bakkerswinkel. 
Woongenot: 8. Eigen stekje is prima, maar het is jammer dat Beckum 
opgedeeld wordt in twee delen door de Haaksbergerstraat met teveel 
verkeer. 
Nieuwsvoorziening: 7. Nieuwsvoorziening uit Beckum d.m.v. BBB en 
Dorpsraad is prima. In Tubantia helaas maar weinig over Beckum. 
Bestuurlijk niveau: 8. Content met de nieuwe Dorpsraad, is goed bezig. 
Vanuit gemeente Hengelo is er nog steeds te weinig respons. 
Ingrid: Sportvoorzieningen 8, goed geregeld maar wij doen niet mee. 
Sociale culturele mogelijkheden 7, is natuurlijk perfect voor ’t Proggiehoes.  
Woongenot 8, mooi rustig zeker als N18 niet door het dorp loopt. 
Nieuwsvoorziening 9, BBB is zeer goed voor iedereen  
Bestuurlijk niveau 7, we vergaderen wat af in Beckum. 
Ronnie: Sportvoorzieningen genoeg, accommodatie mag iets beter, 
mn.kleedkamers. 
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Sociale, culturele mogelijkheden;  sport/theater/chinees/turkse brulfte 
Beckum is multiculti. 
 Woongenot; Zelf wonen wij in Stepelo hier is het woongenot super, over 
Beckum zelf kan ik zeggen dat het er volgens mij wel gezellig wonen is. 
Nieuwsvoorziening; BBB super, verder de TC Tubantia. 
Bestuurlijk niveau;  Teveel commissies die moeten beslissen. 
Betsy: sportvoorzieningen, 7. Jammer dat er niet thuis in de zaal 
gehandbald kan worden. 
Sociale, culturele mogelijkheden, 8. Vooral in ’t Proggiehoes is er van alles 
te doen 
Woongenot,9. We wonen prachtig buitenaf en toch op loopafstand van het 
dorpsgebeuren 
Nieuwsvoorziening, 8. BBB lees ik altijd direct van voor tot achter door 
Bestuurlijk niveau:8. Als je nagaat hoeveel mensen in Beckum zich inzetten 
als vrijwilliger (al dan niet op bestuurlijk niveau), dan denk ik dat je trots 
kunt zijn op alles wat er in deze gemeenschap georganiseerd wordt. 
Marijn: Over het algemeen is alles, naar de mogelijkheden, goed (is dat 
een 8?) geregeld. De meeste voorzieningen zijn afhankelijk van de grootte 
v/e dorp en dan komen we weer terug bij vraag 2. 
Ik neem mijn petje af voor de Beckumers die zich elke week, elk jaar weer 
inzetten voor de gemeenschap. 
 
Hoe ziet Kerstmis 2010 er persoonlijk uit: naar Kerstviering, met gezin thuis 
dineren, uit eten of anderszins: 
Herman: Met Kerstmis gaan we gezellig uit eten met de kinderen, opa’s 
en met een stel kennissen. Waarschijnlijk geen kerstviering. Het 
vertrouwen in de kerk is behoorlijk gedaald, de kerk gaat ook absoluut niet 
met de tijd mee. 
Ingrid: Kerst is voor ons veel wandelen met de honden, lekker thuis eten 
en drinken met een lekkere borrel er bij. 
Ronnie: 1e Kerstdag samen met de hele familie 2e Kerstdag meestal met 
vrienden. 
Betsy: Meestal ga ik naar de kerstviering. Verder zitten we gezellig met 
het hele gezin thuis om te dineren en als weer het toelaat, gaan we 
wandelen. 
Marijn: Vaak klaagt men over de hoeveelheid eten met deze dagen en 
toch doen we het elk jaar weer, ik ook. Maar het is ook altijd super 
gezellig. Hopelijk wordt het lekker weer voor wat beweging en om in de 
buitenlucht te zijn! En 3e kerstdag traditioneel met de kameraden en 
aanhang naar de bioscoop en een paar biertjes pakken! Dat doen we al 
sinds ons 15e/16e jaar. ook super gezellig! 
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Ook in december 1984 
‘Beckumers blikken terug en kijken vooruit’ 
In december 1984 blikten ook al veel Beckumers terug op dat, 
ongetwijfeld, bewogen jaar. Het jaar waarin Ton Geritz zijn 25 jarig 
onderwijzersvak vierde. 26 Jaar geleden dus al weer! Onze gewaardeerde 
correspondent Remond Molenkamp tekende op: “1984, Het jaar van de 
superheffing op melk, slecht weer voor de mais, dood van Andropov, Frans 
Halsema, Jack Middelburg, Theo Koomen en Indira Gandhi. Ook het jaar 
van nieuwe woningbouw in Beckum, 12 ½ jaar vv Stepelo, de bands Fiazko 
en Bitter Kind, TVO kampioenen bij de handbal en volley, Olympische 
Spelen en actie Eén voor Afrika”. 
 
De 17 jarige MARCEL VOSSEBELD (nu van Fleur de Sel!) zit op het 
Calscollege in Enschede en leert voor kok/kelner. “Ik voetbal nu in het 8e 
en kom van het 6e. Fierljeppen heb ik ook gedaan voor Stepelo, maar ik 
kwam steeds dieper ipv, verder… 1984 draaide het Neutje matig, de jeugd 
gaat liever naar disco Charlie in Haaksbergen. Ik hoop te slagen op school 
en heb bij Hotel Boekelo gesolliciteerd voor een soort stageplaats. Ik hoop 
bij ’t Neutje op een goed jaar 1985.  
 
ALFONS HARINK, thans TVO voetbalvoorzitter, was in 1984 al actief in het 
Beckumer gebeuren. Speelde bij Levenslust en TVO, was betrokken bij de 
Zeskamp en Dorpsraadslid. “Het optreden van BZN met de Zomerfeesten 
en weekendje met de fiets naar Duitsland met Levenslust waren 
hoogtepunten. Ik ben niet zo’n werelds persoon, maar maak me liever druk 
met dingen dicht om mij heen. Vrolijke dingen, droevige dingen en iets 
voor de gemeenschap betekenen”. 
 
Annie van de pastorie, ANNIE KOKHUIS dus, had in 1984 ‘een staat van 
dienst’ bij het jongerenkoor en werkgroep Jeugd. Bovendien zit ze in de 
commissie kerkbijdrage. Haar dieptepunten van het jaar waren: “Moord op 
Gandhi, korten  op minima en honger in Afrika”.  Maar ook hoogtepunten: 
“Weekend in bungalow in het voorjaar, woningbouw voortgang in Beckum. 
Echt grandioos was de playback show op Koninginnedag in het 
Proggiehoes” Ietwat zorgelijk kijkt ze naar de toekomst (atoomwapens), 
maar is licht optimistisch over de aantrekkende economie.  
 
Dit memorabele blokje nostalgie willen we afsluiten met HENDRIK OTTINK. 
In 1984 vierde hij zijn 50 jarig koorjubileum. “Het was eigenlijk 51 jaar 
maar vorig jaar kon het feest niet doorgaan. 
Met 12 jaar kwam ik al bij het koor en kregen les van Kol’nHerman. Antoon 
Annink was organist en wij kleine blagen moesten het orgel pompen. Af en 
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toe siste Antoon vanachter het klavier; Toe jongs, poomp’n, ik heb gin 
weend”. Hendrik, bariton, was 16 jaar penningmeester van het dames- en 
herenkoor en deed (ook toen al) een beroep op nieuwe koorleden! 
                                                                                           Jan Ottink 
 

Wist u datjes… 
> Tegen het WHC damesteam dacht de jonge TVO handbalformatie enige 
eer te kunnen behalen, doch dat viel tegen. Ondanks het enthousiaste spel 
brak hun gebrek aan koelbloedigheid op en een 13-23 nederlaag restte. 
Dames2 verloren bij Cabezota, 20-17, maar het 3e blijft op winnaarstoer; 
8-12 bij Langeveen. 
> Het zaalvoetbalteam van TVO rekende af met KOSC, met 4-11 werd de 
3e zege binnengehaald, da’s ‘uitsteekbaar!’… 
> Ook 12 december moest het voetballen wijken voor de winter, maar TVO 
handbal1 snoepte in het verre Leeuwarden de volle winst af van concurrent 
Cometas. Na een 9-15 ruststand ging de (1e) zege met 16-29 naar TVO, 
dat geeft de burger (en anderen) moed. Ook dames 2 en 3 (plus de C en A 
jeugd!) bleven onverstoorbaar winnen; dames2-Bornerbroek2 19-16 en 
dames3-BWO3 31-13… 
 

Op het kerkhof 
Verheugd was ik, toen ik bij het Indonesië monument twee bloemstukken 
aantrof. Mijn gedachten gingen toen niet naar het kweken van vogels en 
niet naar wildzang. Door twee verschillende vogels bv. de goudvink X de 
kanarie kan men soms de mooiste kleuren en zang kweken en mooie 
prijzen winnen. Mooi om te doen ! Toen ik vanmiddag die bloemstukken 
aantrof bewonderde ik die stukken geschonken door “ Vogelvreugd”. Met 
name het woordje vreugd als ik dat samenvoeg met de droefheid die de 
oorlog met zich meebracht.    
Kijkend naar de bloemstukken geschonken door “ Vogelvreugd” voel ik me 
dankbaar dat er nog begrip is voor de ellende en meegevoel die je als 
militair mee hebt gemaakt.Daar is geen plaats voor het woordje vreugd, 
maar komt verdriet en angst naar voren.  Als je zoiets een plaats kunt 
geven door het plaatsen van een monument , waar je je gesneuvelde 
kameraad kunt herdenken en dan geeft dat een verzachting van je 
verdriet. Daar dank ik de mensen voor van  “ Vogelvreugd”, namens alle 
veteranen. Met name door het woordje Vreugd samen met de droefheid 
van de oorlog staan twee begrippen tegen elkaar, waar je als militair 
tussen zit. Nogmaals bedankt voor de bloemen. 
                                                                                            Leo Koster 
 
Mop As de botter duur wodt, lear ie de stoete dreug ett’n… 
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Kerstactiviteiten bij Oeler watermolen… 
Het was er geneuglijk maar koud, we schrijven 12 december jl. 
Midwinterhoornblazers, de boerendaansers van Twentsche Leu, een 
draaiend watermolenrad en klein kerstmarktje binnen in de molen, het was 
er allemaal. En flink wat  bezoekers trotseerden de omstandigheden en 
genoten bij de monotone noten van de ‘oale roop’ uit de midwinterhoorns. 
 

Zijlijn“’tProggiehoes” 
Sinds een paar maanden nemen Johan en ik deel aan de bejaarden 
gymnastiek. Toen ik dat tijdens het kaarten vertelde aan een iets jongere 
schoonzus, zei ze wat bedenkelijk: “Voel je je daar wel bij thuis ?.” Nou , 
wel dus. Wij zijn de “jongsten”, maar meerderen van de deelnemers zijn 
leniger dan wij. Dus er valt nog wel wat in te halen. De gym wordt 
Vrijdagsmorgens gegeven om 10uur in het “’t Proggiehoes” We zitten op 
een stoel of staan er achter. Ineke , onze “Juf” klets aan één stuk door, 
over voetbal, het weer, het hoestje van mevrouw zus en hoe het is met de 
knie van meneer zo. Vanuit het Twents naar het Nederlands en 
omgekeerd. Best gezellig, dat “Proggiehoes” ! Je komt binnen en bent 
gelijk thuis. Dat staat en valt met de beheerders. De eerste beheerders 
waren Dora en MetiensKnoef. Daarna kwam Wim Appelman, die hebben 
wij maar kort meegemaakt. Daarna Gerrit en Annie, vervolgens Fons en 
Margret en nu Harrie en Ingrid. Allemaal mensen die bezoekers het gevoel 
geven dat ze welkom zijn en die iets meer geven dan een doorsnee café. 
En dan de verenigingen en clubs die er hun stamplaats hebben gevonden. 
Het Historisch Archief, de toneelvereniging, de vogel- en duivenvereniging, 
de Dorpsraad, de “Stichting Pinksterfeesten” en ook de pedicure heeft er 
zitting. Maar hoe dan ook, het is een uniek gebouw met zijn prachtige 
schilderingen en historie. Naar mijn mening moeten wij “’t Proggiehoes” 
blijven koesteren en nooit vervangen door één of ander modern bouwwerk. 
                                                                                    RieMenkehorst    
 

De naam is SPIRIT 
Het jongerenkoor Beckum zong decennia lang onder de naam Contrast. De 
meisjes werden dames, werden -veelal- moeder, de gemiddelde leeftijd 
loopt tegen de 50(?) en de spirit werd minder. Een samenvoeging met de 
dames van het jongerenkoor van St. Is.Hoeve betekende dé oplossing. Met 
nieuw elan zingt het nieuwe koor wisselend bij de diensten in 
St.Isidorushoeve en Beckum olv. dirigente Mariët Waanders. Zo’n 30 
dames zijn lid en vol enthousiasme en power wordt er gezongen, mooi dus. 
En ja, een nieuwe naam voor het koor werd snel gevonden. Zeer 
toepasselijk SPIRIT is de naam! 
                                                                                           Jan Ottink 
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Op het Caeciliafeest van het dames-herenkoor waren 5 jubilarissen 
met een langjarig lidmaatschap; Vlnr. Annie Scholten (25jr), Gerrit 

Assink (25jr), Jo Vossebeld (40jr, Johnny ter Avest(25 jr), Anny 
Vossebeld (25jr) 

 

Kampioenen Zwarte Doffer Beckum 2010 
Onderstaand de kampioenen in 2010 van postduivenvereniging de  
Zwarte Doffer. 
Vitesse vluchten t/m 300 km, alleen voor oude duiven.  
Midfond vluchten vanaf 300 km t/m 500 km, alleen voor oude duiven. 
Fond vluchten vanaf 500 km, alleen voor oude duiven. 
Jong vluchten varierend t/m 650 km, alleen voor jonge duiven. 
Natour Zowel voor oude als jonge duiven, afstanden t/m 300 km. 
Generaal  De punten samengeteld van vitesse, midfond, fond en jong. 
Voor het onaangewezen moet er per 10 ingekorfde duiven één duif 
geconstateerd worden, ongeacht welke duif dit is. Tenslotte wordt het 
gemiddelde puntenaantal van deze duiven genomen. Voor het aangewezen 
telt de eerste duif van de 2 bovenste duiven op de poulebrief. De 
poulebrief is een formulier waarop elke liefhebber zijn duiven genummerd 
van 1... moet invullen alvorens deze mee te kunnen geven op een 
wedvlucht. Achter de duifkampioen staat het ringnummer van de duif die 
op het betreffende onderdeel de meeste punten verzameld heeft. 
Tegenwoordig wordt er bijna geen poulebrief meer gebruikt omdat nu alles 
elektronisch gebeurt. De duiven hebben daarvoor een speciale ring om met 
daarin een chip. Bij thuiskomst zit er onder de klep waardoor ze naar 
binnen moeten een antenne die deze ring registreert. Naderhand kunnen 
alle aankomstgegevens dan rechtstreeks op een printer geprint worden of 
in een computer worden ingelezen. 
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ONAANGEWEZEN  AANGEWEZENDUIFKAMPIOEN 
VITESSE 1. H. Dijkstra              HJJ. Veldhuis         H. Dijkstra  
 2. HJJ. Veldhuis                    
 3. J. Grashof 
MIDFOND 1. H. Dijkstra             R. Vossebeld          HJJ. Veldhuis   
 2. BC. Landewe   
 3. R. Vossebeld 
FOND 1. BC. Landewe         BC. Landewe           BC. Landewe 
 2. HJM. Morsink   
 3. J. Grashof 
JONG 1. J. Grashof              J. Grashof              J. Grashof 
 2. F&B. Mulder               
 3. BC. Landewe  
 4. H. Ros  
 5. H. Dijkstra    
NATOUR 1. HJJ. Veldhuis       HC. Velthuis            HC. Velthuis  
 2. F&B. Mulder                 
 3. HC. Velthuis         
GENERAAL  1. J. Grashof1.           BC. Landewe           H. Dijkstra    
 2. BC. Landewe2.    HJM. Morsink          H. Dijkstra    
 3. H. Dijkstra           3. J. Grashof          R. Vossebeld 
 4. HJM. Morsink                    H. Dijkstra 
 5. F&B. Mulder                 HJJ. Veldhuis  
 
Nationaal hokkampioen vitesse 2010 
Over het seizoen 2010 is Herman Dijkstra nationaal hokkampioen op de 
Vitesse geworden. Hij zal worden gehuldigd op de nationale duiven 
manifestatie op zaterdag 27 november in de Expo te Houten. 
Om nationaal kampioen te worden moeten de punten van het 
onaangewezen en aangewezen over een bepaald aantal van te voren 
vastgelegde vluchten bij elkaar opgeteld worden. 
                                                                                  Herbert Veldhuis 

 
Herman Dijkstra, de nationaal kampioen, voor zijn hokken in Beckum 
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Dank voor grote gift 
De intocht van Sinterklaas en de Sinterklaas viering op school zijn dit 
jaar weer een groot succes geworden. 
Dit jaar hebben we van de dartclub "Anti Roos" een groot bedrag 
ontvangen waarmee weeen lang gekoesterde wens in vervulling konden 
laten gaan. Door deze gift liep de Sint er weer netjes bij. 
We willen de Dart Club hiervoor hartelijk bedanken. 
                                                                           De Intocht commissie 
 

De TVO jubilarissen 
Van 40 tot 75 jaar zijn ze al lid van TVO. Sommigen waren al enkele jaren 
langer lid, maar kwamen nu pas ‘in beeld’. Maar dat mocht hem de pret 
zeker niet drukken. Integendeel, iedereen had begrip voor de 
omstandigheden. In de TVO voetbaladministratie was in de jaren ’60 tot 
’70 (ongeveer) een schemergebied qua concrete aanmelding van leden, 
mutaties tussendoor en vooral vastlegging daarvan.. Het was al 
gememoreerd, het voetbalbestuur + betrokkenen hebben de laatste 
maanden veel inspanningen gepleegd om de jubilarissenlijst correct en 
compleet te krijgen. Dat is gelukt en maar liefst zo’n 35 jubilarissen waren 
24 november uitgenodigd. Het leek wel een reünie, oude(re) knakkers 
zagen elkaar weer, er werd bijgepraat en gesproken over ‘die goede oude 
tijd’. Slechts enkelen lieten -met goede reden- verstek gaan. 
 

30 toespraakjes binnen anderhalf uur 
In een tijdsbestek van 1 ½ uur werden de oorkonden en bloemen 
uitgereikt door voorzitter Alfons Harink. Met hier en daar een kwinkslag of 
oude herinnering, iedereen herkende de (veelal komische) situaties van 
toen. Leo Koster, 70 jaar TVO lid, was zelf nog tot op relatief hoge leeftijd 
(tot dik in de 70!) druk met de voetbaljeugd. Wekelijks als leider/ trainer 
en zaterdags scheidsrechter bij de kroost. Die tijdens de wedstrijden soms 
meer aandacht hadden voor de vogels of natuur dan de bal of 
tegenstander. Maar Leo loste dat vakkundig en rustig op.  
Hendrik Wijlens spande de kroon bij de jubilarissenbijeenkomst. Al 75 jaar 
TVOer, en hij was speler in het befaamde elftal, dat de jaren 1955 tot 1957 
voor het eerst in de 4e klasse KNVB acteerde olv. trainer/speler Benny 
Analbers. Hendrik bleef tot latere leeftijd actief sporter, oa. met schaatsen. 
Zelfs nu ver in de 80 is hij nog geregeld te zien als wandelaar. Op gympies 
en met een stok bij zich om geregeld ‘de rug te rechten’. Alle achting voor 
deze kranige Beckumer, die nog volop belangstelling heeft voor het 
wereldgebeuren en sociale interesse voor plaatselijke ontwikkelingen aan 
de dag legt. 
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40 jarige TVO jubilarissen; boven vlnr. Harry ten Dam, Bennie Jannink, Eddy 

Drenth, Louis Ezendam, Tonnie Eijsink, Tonnie ten Dam, Marcel Breukers, onder 
vlnr. Tonny Busscher, Harrie Annink, Henk Bijkerk, Laurens Breukers 

 

 
Nog 10 40 jarige jubilarissen van TVO, boven vlnr. Johan Waanders, Theo Scholten. 

Henk Morsink, Martin Morsink, Henk Roesink, Hennie Michorius, Martin Ottink, 
onder vlnr. Nico Veldhuis, Eric Temmink, Emiel Scholten. 

Op de jubileumavond ontbraken Johan Horkenborg, TonnieOttink, Gerrit Roesink en 
Marcel Veldhuis 
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Ook 6 50 jarige TVO jubilarissen werden gehuldigd; Frank Appelman, Frans 
Westendorp, Frans Ros, Gerry Pot, Herman Jannink en Johan ter Avest. Hier 

ontbreken Gerard Ottink en Harrie Botterhuis. 
 

 
De ‘echte senioren’, respectievelijk 60, 75 en 70 jaar TVO lid; 

Hein Vossebeld, Hendrik Wijlens en Leo Koster 
 

                                                                                     Redactie BBB 
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Luk gadderieje 
 
Wear ‘n joargung reukloos veurbie met völgenuil en gedram in Haagse kring’n 
Aj’t mie vroagt mag den Wilders met ziene populist’n wal ’n  teuntje leeger zing’n 
d’Oaledagsveurziening steet op’n toch, zegt de geleard’n;’t mot nig gekker won’n 
Mennigeen den  volle joar’n premies hef betaalt dech; wa’k t’r ma nooit an begon’n 
En met den euro hebt ze oons ok gruwelijk in de maling nom’n, da’s wisse woar 
Want hoo haalie’t in kop um corrupte,aarme laand’n te spek’n, da’s merakels doar 
 
Genog eklaagt noe, ’t leam hef oons dit joar ok wal geneuglijke dinge loat’n zeen 
Van grote  sportprestaties, van goodgevigheid, ok groot en klein geluk ko’j veen 
In disse drokke weareld, woar oe ’t niejs elk uur van de dag o awerspeuld wö’n 
Ieh ad’n joch warachtig gin tied um eff’n in alle rös achteroawer te lö’n 
Bie alle heisa mo’j ma rekk’n, ’t zal oonze tied wa doer’n, goat nig al te vol reur’n 
As wie alle wèèns’n nig in 2010 kon’n realisear’n, möt volgend joar ma gebeur’n… 
                                                                                             HekselmesienHarry 
 

 
           Regio Zonnehof 
 
 

De Zonnebloem en Kras: een goede combinatie 
Gaat u graag op reis, maar hebt u vanwege een lichte lichamelijke 
beperking een beetje extra zorg nodig? Dan  is deze Extra Verzorgde 
Vakantie van Kras, in samenwerking met de Zonnebloem,misschien iets 
voor u.U gaat weliswaar zelfstandig op vakantie, maar de extra service 
maakt dat u zorgeloos kunt genieten.Zo zijn alle vakantieaccommodaties 
voorzien van een lift. In de bus hebt u extra beenruimte en de rollator kan 
zo nodig mee. 
In de bus zijn, naast de chauffeur,altijd twee begeleidsters van de 
Zonnebloem aanwezig. Deze hebben veelal een verpleegkundige 
achtergrond. U moet echter wel volledig voor u zelf kunnen zorgen! 
 
Enkele aandachtspunten 

1. Wanneer u gebruik maakt van een rolstoel dient u zelf voor 
begeleiding te zorgen die u met de rolstoel behulpzaam kan zijn. 

2. Zowel de gebruikmaker van een rolstoel als alle andere passagiers 
moeten zelfstandig 

3. in-en uit de bus kunnen stappen. 
4. Het kan voorkomen dat er in het hotel waar u verblijft drempels 

zijn. Het kan eveneens 
5. voorkomen dat u enkele traptreden moet nemen om bij het 
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restaurant, de receptie of  
6. in uw kamer te komen. Het is uiteraard geen probleem dat u deze 

treden langzaam 
7. neemt of dat u een beetje hulp nodig heeft, maar u moet het wel 

kunnen. 
Al met al ziet u dat er nog maar weinig beperkingen zijn om geheel 
zelfstandig op reis te gaan. Met deze Extra Verzorgde Vakantie heeft u de 
mogelijkheid om te genieten van een schitterende en gezellige vakantie! 
Dit jaar gaan wij naar Han-Sur-Lesse in Belgie van 20 juni t/m 24 juni 
2011.Heeft u belangstelling voor deze reis geeft u zich dan zo spoedig 
mogelijk op. 
Voor nadere informatie: 
GinyGeerling  tel. 074-3761362  of  06-23504924 
DinyVossebeld  tel. 0547-333224  of  06-34358561 
DinieRaanhuis  tel. 0547-292381 
 

Boekelopers 
Op 26 december a.s 2e Kerstdag, organiseert BSC Unisson de traditionele 
Kerstloop. Het parcours loopt vanaf sportpark de Grobbe over landelijke 
wegen en het prachtige Landgoed van Hotel bad Boekelo 
De te lopen afstanden zijn:  2 km (voor kinderen),  5 km,  10 km 
Start kidsrun 2 km : 10:05 u.Start 5 en 10 km 10:30.u. Inschrijven vanaf: 
9:20 tot 10.00 u. 
Plaats: Sportpark de Grobbe, Oude Deldenerweg 320Boekelo 
Kosten € 3,50 , kinderen tot en met 12 jaar gratis 
Een prima gelegenheid de extra calorieën van het kerstdiner er weer af te lopen! 
 
Zoektocht Sponsordoel Carbagerun 2011 
Geachte lezer,Wij, Edwin Wijlens, Richard Ragbourn, Ivo Temmink, Tom 
Ellenbroek, Tim Wielens, Peter Horstink, Anton Mentink en Bas ter Avest 

doen volgend jaar eind Juli 2011 mee aan de Carbagerun. 
Dit is een autorally door Noord-Europa m.b.t. een auto met 
een straatwaarde van +/- € 500,--. Hieraan doen ongeveer 
250 deelnemers mee, wij gaan rijden met twee auto’s. Voor 
meer informatie over deze rally ziewww.carbagerun.nl.  
Tijdens deze rit willen wij gaan rijden voor een tweetal 

goede doelen. Ons eerste doel hebben wij reeds bepaald en onze vraag 
naar jullie is “weten jullie nog een goed doel om te gaan sponsoren”. Dit 
mag van alles zijn en ieder idee is welkom. 
Wanneer wij de doelen hebben vastgesteld zullen wij bedrijven en 
particulieren gaan benaderen voor een kleine donatie voor die goede 
doelen. De sponsor krijgt dan de mogelijkheid zijn logo te plaatsen op onze 
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website, www.dukesofbeckum.nl, en een sticker aan te leveren welke 
geplaatst zal worden op een van onze auto’s. 
U kunt uw idee toezenden naar het volgende mailadres: 
bas@aannemersbedrijf-mulder.nl. U kunt sponsordoel toezenden tot en 
met 30 januari 2011, hierna zullen wij met elkaar gaan beslissen voor 
welke doelen wij gaan rijden en dit kenbaar gaan maken in de eerst 
volgende BBB uitgave.Alvast bedankt voor u moeite, 
                                                                     Bestuur Dukes of Beckum 
 
Sinterklaaspakket, aangenaam verrast 
Hartelijk dank aan degene die mij heeft verrast met een geweldig, mooi 
met zorg samengesteld Sinterklaaspakket Haar naam mogen we natuurlijk 
niet noemen. Daarom wil ik haar en allen die meedoen of eerder 
meegedaan hebben aan dit mooie en vooral nuttige werk van de 
Zonnebloem, in het zonnetje zetten. 
De Sint kwam op bezoek 
Eerst moest ik een gedicht voorlezen 
Daarna kwamen de spullen een voor een naar voren 
Een zaklampje voor aan de sleutelhanger, gemakkelijk bij het openen van 
deuren in het donker 
En tevens in donkere momenten in je levenbij kunt lichten 
Vervolgens een fles wijn waar je mee kunt proosten 
En in moeilijke momenten elkaar kunt troosten 
Ter derde een Twentse almanak 
Die mag je lezen op je dooie gemak 
Tot slot ook nog een zak met speculaas 
Allemaal van de grote Sinterklaas  
Het gaat niet om de hoeveelheid wat je krijgt, maar het geeft wel steun en 
kracht! 
                                                                                         Leo Koster 
 

Mededeling van de ZONNEBLOEM 
JAARLIJKSE BOOTTOCHT 
Woensdag 9 maart 2011 is de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem. We 
vertrekken vanuit de haven in Deventer, waar we met de bus naar toe 
gaan. De boot vaart op de IJssel. Het is altijd een mooie en gezellige dag. 
De kosten, incl. de bus naar Deventer zijn € 35,00 per persoon. 
(Koffie/thee, drankjes en warm eten zijn inbegrepen.) 
Heeft u zin om een dagje mee te gaan? Geef u dan op vóór 9 februari 2011 
bij: Els Harink  074 3676574. Ook voor meer informatie kunt u haar bellen. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 10, 2010pagina 26 
 

 
 

Schatzoeken via een geavanceerde methode 
Het fenomeen dropping of vossenjacht mag algemeen bekend zijn. En bij 
padvinder- en scoutingactiviteiten worden vaak creatieve spelen of 
opdrachten bedacht om een doel te bereiken. Maar zo’n tien jaar geleden 
is in de VS een soort schatzoeken via Internet ontstaan. Geocachen is de 
naam, waarbij gebruik wordt gemaakt van een GPS ontvanger (een 
draagbare routeplanner). Het is een buitensport en spel, om ergens in de 
wereld een zogenaamde schat (cache)  te vinden. Een cache is normaliter 
een kleine waterdichte doos ,voorzien van een logboek en ‘de schat’, 
(goodies genoemd, ruilspulletjes die voor kinderen leuk kunnen zijn). Na 
het verstoppen van de schat maakt de plaatser de locatie bekend via 
Internet. Geocachers (de schatzoekers) kunnen bij het vinden van de schat 
vaal items ruilen of toevoegen. In de schat is altijd een logboek aanwezig, 
waarin de vinder zijn naam achter kan laten. Die naam is een nickname die 
de schatzoeker zichzelf geeft. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de 
website van de betreffende schat een bericht achter  laat, ook als het niet 
gelukt is de cache te vinden. Bij meerdere ‘notfounds’ gaat de maker dan 
controleren of alles in orde is. 
 
Een snelgroeiende buitensport 
Geocaching is een snelgroeiende buitensport over de hele wereld. Ook in 
Nederland komen jaarlijks ruim 2000 nieuwe cachers online en per januari 
2010 zijn nu 9064 Nederlandse geocachers. Deze vorm van schatzoeken 
kent verschillende moeilijkheidsgraden. De gebruiker kan rechtstreeks op 
de juiste locatie aflopen, maar meer ingewikkelde cachers moet eerst een 
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speurtocht gelopen worden. Dan ontdekt men mooie locaties in de natuur 
of steden. De combinatie van natuur, techniek, vindingrijkheid en avontuur 
maken voor ouderen en kinderen geocaching tot een aantrekkelijke 
bezigheid. Bij ons in Beckum liggen op verschillende locaties caches, van 
moeilijk tot gemakkelijk. 
Interesse gewekt? Dan kunt u op www.geocaching.nl nog veel meer 
informatie over deze leuke hobby vinden. En voor Beckum kunt u terecht 
bij Jan Frankot van Manenstraat 2; mailadres paojgf@planet.nl 
                                                                                      BBB redactie  
 

Scandinavische ralleytocht voor KANS VOOR EEN KIND 
Op 8 januari 2011 gaan, Louis Ezendam en Peter van Duin, 
deelnemen aan de MaxxisScanCoveryTrial. 
Deze wordt gereden van zaterdag 8 januari tot en met zaterdag 15januari 
2011. De tocht gaat in zeven dagen tijd kris kras door Scandinavië, ruim 
7000 kilometer en dat onder omstandigheden met veel sneeuw, ijs en 
temperaturen welke kunnen dalen tot wel min 40 graden Celsius.  
Op zaterdag 8 januari zullen zij om ongeveer 12.30 uur starten vanaf het 
Militair Luchtvaart Museum te Soesterberg voor een non stop rit van 
ongeveer 3000 km naar een onbekende bestemming in Lapland waar zij 
naar verwachting zondag om ongeveer 17.00 uur zullen arriveren. 
Op Maandag 10 januari zullen ze dan de laatste etappe rijden van 
ongeveer 500 km tot ver boven de poolcirkel. 
Voor de dinsdag en de woensdag staan voor hen 2 dag etappes gepland, 
waarna ze op donderdag weer vertrekken voor een non-stop rit naar 
Nederland waar we zaterdag 15 januari rond een uur of 16.00 weer hopen 
te arriveren. 
Tijdens de ScanCoveryTrial 2011 kunt u alle deelnemende teams via een 
ultra moderne track and tracé systeem heel goed volgen op uw 
computer. Dit laatste verhoogt niet alleen de veiligheid van de 
desbetreffende teams, maar ook de vreugde bij het thuisfront.  
Ook zal het team Tom Coronel deelnemen aan deze rally.RTL autowereld 
zal volgend jaar in maar liefst drie achtereen volgende uitzendingen 
exclusief aandacht schenken aan de MaxxisScanCoveryTrial 2011. 
Coureur Tom Coronel zal de presentatie van het programma voor zijn 
rekening nemen en doet zijn live verslag vanuit zijn deelnemers positie in 
de MaxxisScanCoveryTrial.  
Waarom gaan zij mee doen? Uiteraard voor de uitdaging, maar nog meer 
om zoveel mogelijk geld binnen te brengen voor KANS VOOR EEN KIND. 
Deze stichting stelt zich ten doel, om zieke kinderen uit onze regio die 
zonder hulp van derden geen uitzicht hebben op verbetering van de 
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persoonlijke situatie te helpen. De stichting 
wordt gerund door alleen maar vrijwilligers 
zodat alle giften ook optimaal worden 
besteed. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal op zondag 16 januari op een ludieke wijze 
op een nader te bepalen locatie het geld voor de stichting worden 
overhandigd. Alle sponsoren en sympathisanten zullen hier dan ook nog 
een uitnodiging voor ontvangen 
Mocht u zich geroepen voelen om deze actie te ondersteunen dan kunt u 
altijd contact op nemen met Louis op tel. 074-3676333 of kijk eens op hun 
website www.ezendamrijopleidingen.nl 
 

 
De deelnemers Louis Ezendam en Peter van Duin 

 
Gezocht: Verkeersregelaars 
De Stichting Zomerfeesten Beckum, Volle Polle en de Volksfeesten Oele 
zitten dit jaar met hetzelfde probleem: Voordat de vergunning afgegeven 
wordt, moet men opgeleide verkeersregelaars hebben. Eerder heeft 
menigeen deze cursus gevolgd. Maar dat is niet meer voldoende. Nu moet 
deze cursus jaarlijks afgenomen worden, de deelnemer krijgt een 
certificaat en mag dan een jaar als verkeersregelaar optreden. En omdat 
Beckum en Oele gezamenlijk in de gemeentegrens dit jaar met 4 feesten  
zitten (Midwinterfeesten, Pinksterfeesten, Volle Polle, Volksfeesten Oele) 
hebben de verschillende organisaties er dus nog wel wat nodig. 
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Er is een cursusavond gepland op maandag 10 januari a.s. om 20.00 
uur in ’tProggiehoes 
Bij deze dus de indringende oproep om zoveel mogelijk te komen. Ook als 
u momenteel nog niet ingepland bent als verkeersregelaar. Dit geldt dan 
ook voor heel Beckum en Oele! En wel om één zeer belangrijke reden: 
geen gecertificeerde verkeersregelaars.... geen vergunning!! 
Dus, allen tot 10 januari! 
     Organisatie Volksfeesten Oele, Volle Polle en Pinksterfeesten Beckum 
 

De KVO praat u bij 
16 November de gezamenlijke avond met de verenigingen van 
St.Isidorushoeve en Bentelo. Dit vond plaats bij Cafe Spoolder in Bentelo. 
De Kwekweschudders speelden voor een volle zaal. Dit was erg goed 
georganiseerd door de afdeling Bentelo. 
Kerstavond op 15 december. Deze avond werd verzorgt door de dames van 
de Hoonhook, het werd een avond rondom “gebabbel” van kletskop, 
proatmuts tot babbelaar en geweldig verzorgde hapjes. Ook voor de 
ongeveer 80 dames was er volop gelegenheid om bij te ‘babbelen’. Het 
werd leuk gepresenteerd door zang en voordrachten en een tekst en uitleg 
over Ganzenborden, toch een leuk en een heel oud spel waarin veel 
levenswijsheid te herkennen is. 
Slachtvisite in januari. Die gene die zich nog niet opgegeven hebben voor 
de “slachtvisite” op dinsdag 18 januari kunnen dit nog doen bij één van de 
bestuursleden voor 8 januari. 
Aanvang om 19.30 uur in het Proggiehoes. 
                                                                                                   Marga 
 

TVO Tennis bedankt 
Het bestuur van TVO Tennis wil graag al haar 
vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet 
en/of (financiële) ondersteuning van de 
tennisvereniging. Tevens wil het bestuur alle 
vrijwilligers, sponsoren, leden van TVO Tennis en 
lezers van BBB fijne feestdagen en een gelukkig 2011 
toe wensen. Het is mogelijk om de maatschappelijke 
stage te lopen bij TVO Tennis. Ben Mentink is 

hiervoor de contactpersoon, via TVOtennis@gmail.com of 06-19916461. 
Wilt u lid worden van TVO Tennis en/of heeft u interesse in tennislessen in 
het nieuwe seizoen? Neem dan contact op met Margreeth van der Schouw, 
secretariaat. U kunt een mail sturen naar TVOtennis@gmail.com of bel 
074-2778746. Informatie vindt u ook op www.tvotennis.nl. 
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• Mijmeringen 
• Hoe is het mogelijk dat er aan ons pensioen gemorreld dreigt te worden ? 

Zeker voor de mensen die nu ongeveer zo ver zijn dat ze iets terug hopen 
krijgen van de premie die ze altijd hebben moeten betalen voor dat 
pensioenfonds. Hoe is het mogelijk dat in een land waar zoveel mensen 
“WERKZAAM” zijn met het bedenken wat de toekomst brengt, bezig zijn 
met voorspellen. Het lijkt me niet zo moeilijk om te voorspellen dat er in de 
jaren na 2010 veel mensen met pensioen gaan als er in de jaren na 1945 
veel mensen geboren zijn. Hebben die plannenmakers nooit gehoord van 
de babybomers ? 

• We weten ook al jaren dat mensen, zeker in Nederland, steeds ouder 
worden en daardoor langer pensioen uitgekeerd krijgen. Wat ik gelezen 
heb, zijn er in Nederland meer dan tweehonderd (200) pensioenfondsen en 
ik denk ook wel tweehonderd directeuren daarvoor. Dat zijn de mensen die 
jammeren dat er meer premie betaald moet worden of dat er minder 
uitgekeerd wordt. Om met Simonis te spreken: “Wirhaben es nicht gewüst” 
, of zoals Hillen, vergeten had dat hij ook nog geld kreeg van de 
tabaksindustrie. Is dat trouwens niet gevaarlijk een dergelijk 
vergeetachtige man als minister van defensie? Straks vergeet hij nog de 
JSF af te bestellen die langzamerhand een dergelijk acht miljard euro 
(8.000.000.000) kost. Volgens mij is er in Zweden wel een alternatief, ik 
dacht van Saab, maar dat levert geen stoel op bij de G20.  Wat heet dat, 
financiële crisis. 

• Dat halen we wel weg bij de zorg en niet bij de veroorzakers, de 
bankdirecteuren.  Maar al met al zit ik nog steeds met de mogelijke korting 
op mijn pensioen. Er was laatst wel een hoogleraar die een oplossing had. 
Die vertelde dat je in het begin van je carrière moest beleggen in aandelen. 
Je liep dan wat meer risico, maar je had dan nog tijd om dat te herstellen. 
Als je wat ouder werd moest je beleggen in obligaties, dan liep je minder 
risico. Geweldig toch ! Alleen de geweldig hoge leraar vergat te bedenken 
dat 80% van de Nederlandse bevolking gaat werken, een salaris verdient 
waar zonder vragen pensioenpremie op in wordt gehouden en in een fonds 
wordt gestort waar je als werknemer niets over hebt te vertellen.  Toch wel 
fijn dat die hoge leraar mee wil denken. 
                                                                               Johan Menkehorst   
 
Ouderensoos 
Afgelopen dinsdag 7 december hadden we soosmiddag, de laatste van 
2010. Per toeval was de Sint en Piet nog in het land en heeft nog een 
bezoekje gebracht aan de ouderensoos. De Sint had voor iedereen nog een 
attentie, wat erg in de smaak viel. 
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PERSBERICHT 
DERDE EDITIE DE SLINGERBEURS HENGELO VAN START 
Beurs slaat brug tussen maatschappelijke  
instellingen en bedrijven 
 
Burgemeester Frank Kerckhaert opent op vrijdag 18 maart 2011 De 
Slingerbeurs Hengelo in de Gieterij van ROC van Twente. Het is de derde 
editie van De Slingerbeurs die een initiatief is van De Slinger Hengelo. 
Voorafgaand aan de beurs vindt van 13:30 tot 15:00 uur voor het eerst 
‘Het Lagerhuis’ plaats, een spetterend debat tussen ROC-leerlingen en 
ondernemers. Van 15:00 tot 18:30 uur staan de deuren wagenwijd open 
voor alle beursdeelnemers. Maatschappelijke instellingen (vragers) en 
bedrijven (aanbieders) komen bijeen om te onderhandelen over vraag en 
aanbod en zo met gesloten beurs concrete matches tot stand te brengen. 
Alles wordt uit de kast gehaald om de 101 matches met een totale waarde 
van ruim €170.000,- van de vorige keer te overtreffen. 
 
De Slingerbeurs 
De Slingerbeurs is vergelijkbaar met een overdekte marktplaats waar 
maatschappelijke instellingen en bedrijven elkaar in een informele sfeer ontmoeten 
en matches proberen te maken. De vragers gaan op zoek naar aanbieders die hen 
kunnen helpen bij hun maatschappelijke activiteiten.  
In een volgend BBB nummer meer detailinfo over de beurs. 
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Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d.vieringen voor de maand Januari. 
Za.  1 Jan. 19.30:uur. Nieuwjaarsdag. 
    Géén Viering. 
Zo.  2 Jan. 9.00 uur Woord en Communieviering. 
    Voorganger:PastorOgink. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Za.  8 Jan. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.  9 Jan.  9.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor van Breemen. 
    Samenzang. 
Za. 15 Jan. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Zo. 16 Jan.  9.00.uur: Géén Viering. 
Za. 22 Jan. 19.30 uur Géén Viering. 
Zo. 23 Jan.  9.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:PastorGolianek. 
Za. 29 Jan. 19.30 uur: Woord en Communieviering. 
    Voorganger:Pastor Klaassen. 
Verdere Mededelingen: Zie in het parochieblad: Onder Ons! 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Op eerste Kerstdag 25 Dec. is de kerk open om de Kerststal en de Kerstversieringen 
te bezichtigen. 
 

Datumbank 
30 dec.  Oliebollenactie TVO 
30 dec.  (Kerst)bal- en (Olie)boltournooi in ’tGeertman 
 1 jan. 2011 Nieuwjaarsreceptie in ’tProggiehoes vanaf 15.30 uur 
 2 jan.   Zaalvoetbalmixtournooi in ‘tGeertman 
 4 jan.  Soosmiddag 
 5 jan  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo 
 5 jan.  Dorpsraad vergadering 
 8 jan.  TVO Tennis; Oud- en Nieuw tournooi 
15 jan.  Oud Papier 
16 jan.  Volleybaltournooi 
18 jan.  KVO; Slachtvisite VETPRIEZEN in ‘tProgiehoes. 
19 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo 
22 jan.   Midwinterfeest 2011. Back to the the 90’s. 
 1 febr.  Soosmiddag 
 2 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 febr.  KVO; excursie Meubelstoffeerderij Markink in Haaksbergen 
22 maart KVO; Creatieve-avond in ‘t Proggiehoes 
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17 april  Palmpasenoptocht 
20 april  Dorpsraad; jaarvergadering 
13,14,15 mei TVO; weekend Jeugdkamp 
22 mei  1e H. Communie 
 
Vakantiedata schooljaar 2010-2011 
Kerstvakantie  maandag 20-12-2010 t/m vrijdag 31-12-2010 
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011 
Paasweekend  vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011 
Meivakantie  maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011 
Hemelvaart  donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie maandag 13-06-2011 t/m  vrijdag17-06-2011 
Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 

Kerstmarkt groot succes 
 
Het was de 15e december een voltreffer. De Kerstmarkt rond de 
kerk kende een grote drukte onder fraaie winterse omstandigheden.  
Na de kinderdienst in de Blasiuskerk ging het via de school met de ouders 
naar de kerstmarkt, waar schapen en een ezeltje te bewonderen waren.  
De aangeboden waren kenden grote aftrek, de kerstbakjes waren bv. al 
met een uur uitverkocht. Dennenappels, glühwein, bakleverworst etc. alles 
ging vlot ‘over de toonbank’. 
 
De totale opbrengst wordt (voorlopig) geschat op 1200 euro. Een fraai 
bedrag bestemd voor Unicef. Sonja Mulder laat weten, dat ergens tijdens 
een kerkdienst in januari dit overhandigd wordt aan Unicef. Ook in het 
januari nummer van BBB meer info en een foto van deze geslaagde 
kerstmarkt.  
                                                                                           Jan Ottink 
 
 
Dan nog even dit… 
 
Bernadette Morskieft meldde, dat voor de cursus verkeersregelaars op 10 
januari de deelnemers een kleurenpasfoto moeten meenemen. 
(Ja, ’t is wat met die regels…) 
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DEZE MAAND… in één volzin 
WikiLeaks is het toverwoord van de laatste weken en bracht de ganse 
wereldbevolking in beroering waarbij alle betweters zich het hoofd breken 
over de gevaren, mogelijke represailles en andere consequenties, wat niet 
wegneemt dat FC Twente en (een herboren) Ajax zich een weg  baanden 
naar Europees voetbal na de winterstop hetgeen onverlet laat dat de 
vroege winter met sneeuw naast de pret voor de nodige overlast zorgt en 
de zedendelicten met kinderen door die zwaar zieke individuen baren de 
hele mensheid grote zorgen, maar Kerstmis is onmiskenbaar aanstaande, 
dus prettige feestdagen!! 
 
 

Beauty avond 
Op vrijdag 26 november vond de beauty-avond plaats. Er hadden 21 
meisjes rond de leeftijd van 15-19 jaar deelgenomen aan deze activiteit, 
dus we hadden een prima opkomst. Voor deze avond hadden we Irma 
ten dam, Angelien te Lintelo en Bernadette Morskieft gevraagd om de 
jeugd uitleg te geven over nagelverzorging, haarmode  en de laatste 
make-up trends. Zo zijn er een aantal mooie nagels gezet, nieuwe 
feestkapsels gecreëerd en zijn vele gezichten voorzien van de mooiste 
make-up. Tijdens de activiteiten door kon iedereen genieten van de 
chocolade fondue, en aan het eind van de avond kreeg iedereen namens 
de 3 bovengenoemde stylistes een goody-bag met leuke proefmonsters 
mee naar huis, ook dit werd zeer gewaardeerd. Graag willen we 
Angelien, Bernadette en Irma namens iedereen hartelijk danken voor 
deze geslaagde avond! 
                          Jeugdraad Beckum, Carmen Spanjer en Nel Waanders 
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Tarieven advertenties:   
   

Kleurenadvertenties: 
v.a. maart 2011 plaatsingmogelijkheden nieuwe  kleurenadvertenties 
   

Zwartwit advertenties: 
1/4 pag. (132x47mm): eenmalig = €15; vervolgplaatsingen €10; 10 plaatsingen= €70 
1/2 pag. (132x97mm): eenmalig = €25; vervolgplaatsingen €17; 10 plaatsingen= €110 
1/1 pag. (132x196mm): eenmalig = €40; vervolgplaatsingen = € 25; 10 plaatsingen = €180 
  

‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = €2,50 
 
Digitale bestanden advertenties te zenden naar: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 


