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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 

kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto‘s in kleur!). 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 

vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‗Sticht. Druk v. Beckum‘; o.v.v. ‘Vrijwillige bijdrage BBB‘. 

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving & layout 
foto‘s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB 
afwerkploeg 

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 

info en opgavefoto‘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 

ADVERTENTIES  

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB-uitgaven in 2012:  
 

Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
 
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 
 
33                                             10 
 

Nadat de Sinterklaasopwinding was weggeëbd, ging men naarstig de kerstballen 
uit de motten halen en werd de kerstboom opgetuigd. De winter heeft ons tot 

op heden best gespaard, maar één sneeuwvlokje maakt nog geen winter. (Om 
maar eens een oneliner te gebruiken). Met veel nieuwsvermeldingen, 

(na)beschouwingen op het jaar 2011 - met veel Beckumers aan het woord - en 
zowaar een nieuwe jeugdrubriek is weer een dikke BBB geproduceerd; het 
decembernummer ligt voor u.  

Lees het en u bent weer op de hoogte! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
> In het inhaalweekend moest TVO3 naar Hengelo3, maar kwam van de 

koude kermis thuis, oftewel werd een 7-0 nederlaag geleden… Ook TVO2 
moest lijdzaam toezien, hoe subtopper Bentelo2 na een 2-2 ruststand 
effectiever was en met de volle winst ging strijken; 3-5…  
 

> Ook in Oele was zondag jl een invasie, dan wel niet van vogels maar van 
duizenden wandelaars bij de Midwinterhoorn wandeltocht. Mooi, mooi… 
 

> De ARKKVB, weet u nog de Kerstbomenvereniging?, heeft locaal weer de 
nodige kerstbomen geplaatst en ieder lid ‗werd verrast‘ met een kerst-

kaartje (dat ie zelf geschreven had bij de vorige Nieuwjaarsreceptie!)… 
 

> De handbalsters van TVO1 konden het niet bolwerken bij Combinatie en 

met 20-18 dolven zij het onderspit, maar Dames2 smaakten wel het zoet der 
overwinning; bij Stevo werd met 22-28 gewonnen… 
 

> De actie vh TVO plaatjesboek is afgerond. Er was veel animo en menig 
boek is (bijna) volgeplakt, nu nog even onderling ruilen van de plaatjes…. 
 

> Een (kerst)bomenfeest zorgde zaterdag jl. voor een waardige afsluiting vh 
herstelproject ‗geef Beckum een boom‘‘. De herplant is in de ogen van alle 
betrokkenen goed geslaagd!! 

 
De volgende BBB verschijnt woensdag 25 januari as. kopij binnen 18 januari 
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Wat u allemaal leest in deze december BBB 
> Laatste week nieuws > Kinderen & Landbouwverkeer 
> De BBB redactie in beraad  > Wist u datjes 
> Dorpsraad actua   > SSF, Opwinding in de ether 
> Nabeschouwing Pinksterfeesten > Mijmeringen 
> Sinterklaaswens`   > Nog maar drie (appartementen) 
> TVO e2 en b1 kampioen  > TVO volley mini‘s kampioen 
> BBB tje    > Badentrend volley toernooi 
> Zo zien ik ‗t    > Zijlijn 
> In Memoriam    > Zwarte Doffer pakt uit 
> Handbalpluim uitgereikt  > Stuurgroep Werk aan de Winkel 
> Luk akkefietjes   > Sneeuwruim vrijwilligers 
> Bomen herplant dag   > De Jeugd heeft wat te vertellen 
> Sinterklaas en oma Piet  > KVO nieuws 
> Vijfde klasser tegen hoofdklasser > Parochienieuws 
> BBBtje    > Datumbank 
> Opinie; De haargroei   > Beckumers blikken terug op 2011 
 
 

Zo tegen het einde van het jaar 
In elke zichzelf respecterende organisatie wordt zo medio december 
teruggekeken op hun activiteiten het afgelopen jaar door. Middels een 

evaluatie, een eindejaarsborrel, een attentie of anderszins een overweging; 
hoe zouden we het anders of beter kunnen doen. Ook de BBB redactie 
kwam bijeen voor een evaluatie. Niet met een (mid)dagje op de hei met 

toeters en bellen, maar enkele avonduren aan een eettafel in het huis bij 
een van hun bestuursleden! Dat verliep prettig.Er waren een aantal 

interessante overwegingen. Hoe verloopt het productieproces van BBB 
maandelijks, hoe is de taakverdeling, hoe staat het met de apparatuur, 
hoe staat het met het kopij aanbod. Hoe moeten we het 

advertentieaanbod en de vrijwillige lezersbijdragen zien te handhaven ihkv. 
financiële afdekking van BBB exploitatie, hoe staat het ervoor met het 
sociale aspect bij ziekte van een vd. medewerkers/sters en hoe gaan we in 

de nabije toekomst om met het mogelijke stoppen of uitval van een van de 
redactieleden? Dit laatste vooral om toch een continuïteit van BBB te 
kunnen waarborgen. 

De redactie gaat zich serieus buigen over dit belangrijke aspect. 
                                                                                       BBB redactie 
 

BBBtje 
AANGEBODEN: Kinderoppas, dagen dagdelen of uren in overleg. 

Tel. 06-31372649 
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Dorpsraadnieuws november 2011 
 

Bezoek Politiek Hengelo in Beckum. 
Portefeuille:   Algemeen 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef. 

Op maandagavond 14 nov. heeft de PvdA een wijkspreekuur gehouden in 
Beckum en de dorpsraad uitgenodigd aan te schuiven. De Dorpsraad heeft 
nader toegelicht welke actualiteiten nu aan de orde zijn, de inzet van de 

stuurgroep, het opstarten van het Dorpsplan+ en dergelijke meer. Het feit 
dat we steeds intensiever contact hebben met diverse politieke partijen 
mag vertaald worden in het feit dat we meer en beter in beeld zijn, en dat 

is het meer dan waard. Ook het CDA had die avond een vergadering waar 
de DR bij was uitgenodigd. Ook hier was de essentie hetzelfde en zijn de 
contacten weer aangehaald. Men weet waar de DR heen wil en welke 

steun wij daarbij nodig hebben. 
 

Start Stuurgroep Beckum-Oele: 
Portefeuille:   Algemeen 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef. 

Er is een eerste vergadering geweest van de stuurgroep. Deze is uitermate 
goed verlopen en naar volle tevredenheid van alle aanwezigen. De groep 
bestaat uit 9 personen als volgt verdeeld. 

Uit Oele: Harrie Markslag, Annie Bunte, Janneke Leferink 
Uit Beckum: Alwi Mulder, Mark Wijlens, Paul ter Bekke (voorzitter) 

Jan Ottink (secretaris) 

Dorpsraad: Eric Groothuis, Rob van der Keur 
Er is na een eerste kennismaking direct gestart met het verdelen van taken 
en er zijn afspraken gemaakt over hoe de groep gaat werken. Zodra er 

meer bekend is over de werkwijze, de doelstelling en dergelijke meer 
(welke nog zullen worden uitgewerkt) zal dat aan de dorpsraad en de 
werkgroep Oele worden aangeboden. Dat zal dan de basis vormen 

waarmee de stuurgroep aan de slag kan en waar ook het mandaat bij 
hoort. 
 

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 

van de vergaderingen van de dorpsraad nalezen. Heeft u zaken waarvoor u 
de Dorpsraad nodig hebt, schroom dan niet om contact met ons op te 
nemen. 

http://www.dorpsraadbeckum.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 10, 2011 
pagina 5 

 

Herhalingscursus AED/Reanimatie 

Portefeuille: Welzijn 
Contactpersoon:  Thea Lintzen en Christel Pelle. 

Op naam van de dorpsraad is een rekeningnummer geopend waarop evt. 

giften ter ondersteuning van de AED groep kunnen worden overgemaakt. 
Het rekeningnummer hiervoor is: 1614.78.522: op naam van: AED 
rekening. Voor 2012 hebben zich al weer 12 personen opgegeven om de 

cursus te volgen. Verder in deze BBB kunt u meer informatie omtrent het 
AED gebeuren lezen. 
 

N 18 
Portefeuille: Verkeer. 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef en Harrie ten Dam. 

Nog voor de feestdagen zal er een standpunt worden ingenomen en een 
besluit over een in te dienen bezwaar m.b.t. de N18. Specifiek zal het dan 
gaan om de wijze waarop de weginrichting (het ontwerptracee) rond de 

Grolsch gepland staat. De dorpsraad houdt er stevig rekening mee dat 
verkeer last gaat krijgen van de verkeerslichten en alsnog de N739 zal 
verkiezen. De bezwaarprocedure staat nu open en sluit na 6 weken, dat 

valt in de periode medio januari, vandaar de deadline nog voor de 
feestdagen dit af te ronden. De dorpsraad zal zich hier op richten. 
 

Virtuele rit over de N18 
Op de site van Rijkswaterstaat/ N18 www.n18.nl  kan een virtueel beeld 

worden verkregen door een filmpje te laten draaien die inzage geeft in hoe 
de N18 eruit komt te zien. Hiervoor moet een klein programma worden 
gedownload. Het vergt even wat handigheid, maar geeft wel een beeld 

hoe e.e.a. er in de toekomst uit kan komen te zien. 
 

Planning vergaderingen 2012 

Portefeuille:   Secretariaat. 
Contactpersoon:  Rob van der Keur. 

De vergaderplanning voor 2012 is klaar. In principe vergadert de 

dorpsraad elke eerste woensdag v.d. maand. M.u.v. feestdagen of 
zomervakantie. Hieronder vind u het overzicht om alvast te noteren. 
11 januari - 1 februari - 7 maart – 4 april – 11 april jaarvergadering – 9 

mei – 6 juni – 4 juli – 5 september –  
3 oktober – 7 november – 12 december 
Uiteraard kunt u te allen tijde aanschuiven bij een vergadering van de 

dorpsraad. We vergaderen vanaf 20.00 uur in ‘t Proggiehoes. 
 

http://www.n18.nl/
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Binnengekomen verzoek gemeente Hengelo 

Betreft: Vrijwilligers gezocht voor sneeuwruimbrigade. 
Artikel staat verderop in BBB apart vermeld! 

 

Vrijkomen plaats in de Dorpsraad en Nieuwe penningmeester 

Portefeuille:   Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 

Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk 

roulatieschema te werken is Marianne ter Bekke vanaf de jaarvergadering 
van 2012 geen lid meer van de Dorpsraad. Door het vertrek van Marianne 
komt de functie van penningmeester en portefeuillehouder Communicatie 

vrij. De dorpsraad roept een ieder op die met ons mee wil werken aan de 
leefbaarheid en de toekomst van Beckum om zich aan te melden bij het 
secretariaat om de Dorpsraad te versterken. Heel graag willen wij de 

jongeren binnen Beckum vragen om te reageren…… jullie zijn uiteindelijk 
de toekomst van Beckum. Misschien overbodig: Het is de positie binnen de 
dorpsraad die vrij komt, de rol en taak is niet persoonsgebonden, en er zal 

weer opnieuw gekeken worden naar de portefeuilleverdelingen om een 
ieder op een zo goed mogelijk passende plek te krijgen. Geïnteresseerd….. 
meld je aan bij het secretariaat van de dorpsraad telefonisch 074- 8507460 

of via secretariaat@dorpsraadbeckum.nl 

                         Marianne ter Bekke-Morskieft, Portefeuille Communicatie 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Beste Beckumers! Op 1 januari 2012 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 en wij kijken uit naar uw komst. 
                                                             Stichting Zomerfeesten Beckum 

 

 

Pinksterfeesten 2011 
De nabeschouwing en stand van zaken 
Het grootste dorpsevenement werd op de karbonadevergadering 
geëvalueerd door het Zomerfeestbestuur en vertegenwoordigers van de 

Beckumer verenigingen. Belangrijkste agendapunt was de financiële stand 
van zaken. In deze tijd van recessie, toenemende feestactiviteiten in de 
regio- en regelgeving en neerbuigende welvaart wordt het elk jaar 

moeilijker om een aantrekkelijk batig saldo op de balans te krijgen. Plus 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl
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het feit dat regionaal geconstateerd is, dat het grote publiek voor de zg. 
top-acts niet meer zo warm loopt. De feesten in Beckum hadden dit jaar 
ook duidelijk problemen met de kermis (exploitanten) over toegezegde 

attracties en afspraken. Met deze feiten moest penningmeester Remond de 
Lange dan ook een duidelijk lagere opbrengst vd feesten noteren. Met die 

realiteit blijft er dan ook een lagere bijdrage voor de deelnemende 
verenigingen en instanties naar rato te verdelen. 
Alle programmaonderdelen van de afgelopen feesten werden doorgelopen. 

Voor volgend jaar is oa. al de bekende DJ Paul Elstak gecontracteerd en de 
Jeugdraad en ‘t Neutje helpen mee met een programma-invulling op 
zondag naast de Highlandgames. De volgende Midwinterfeesten staan op 

19 januari 2013 in de planning. Remond de Lange draait zijn laatste jaar 
als penningmeester en Stefan Wielens neemt die taak over. 
                                                                                BBB Redactie 
 

 
Benno, Maaike, Robert, Robert (boven) en Remond, Ben, Bernadette en 

Katyana (beneden) vormen het Zomerfeestbestuur 2011 
 

 

Deze mooie wens werd dit jaar ook aan 
Sinterklaas gestuurd 
Beste Sint! 
Mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een slank 

lichaam. Het zou fijn zijn als u deze twee niet door elkaar zou halen, zoals 
vorig jaar. Bij voorbaat dank... 
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TVO e2 kampioen! 
Zaterdag 19 november jl. is TVO E2 voetbalkampioen geworden. Nogmaals 
van harte gefeliciteerd jongens! Het was een spannende wedstrijd, we 
speelden nl. tegen de nr 2, Sportlust Glanerbrug E2. Ook was er veel 

publiek aanwezig, de Kruudnhof was dan ook redelijk uitverkocht. 
Meerdere camera‘s waren zelfs aanwezig om alles vast te leggen. Met een 
8–4 overwinning was duidelijk wie deze competitie-helft het sterkste was, 

en het kampioenschap was dus ook dik verdiend. Enkele duidelijke cijfers: 
9 wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen en 1 gelijk (25 punten), 112 
doelpunten voor en 22 tegen. Bijzonder knap, temeer omdat het een 

nieuw samengesteld elftal is, met zelfs nog een aantal jongens die qua 
leeftijd eigenlijk nog in de F horen te spelen. In de volgende seizoenshelft 
spelen we in de 3e klasse (nu de 4e), we kijken er al naar uit. 

Bij deze willen wij iedereen graag bedanken die ons op welke manier dan 
ook dit seizoen hebben ondersteund. Ouders (ook voor het meerijden 

tijdens uitwedstrijden), familie, kennissen enz. langs de lijn, de 
scheidsrechters, de trainers, het TVO jeugdbestuur (voor de medailles, 
bloemen, patat en drinken), de meisjes in de kantine en iedereen die wij 

nog vergeten zijn. Na de wedstrijd hebben we Beckum nog even ―onveilig‖ 
gemaakt, wellicht heeft U ons toeterend zien/horen langskomen … 
We kijken terug op een schitterende seizoen en kampioenschap! 

                                   Groeten, Edwin Harmsen en Oscar Koppelman 
 
Op onderstaande foto het kampioensteam met Edwin, Richard en Oscar 
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Ook TVO b1 behaalde de titel 
En een week later behaalde TVO b1 de titel in Bentelo. Het ging niet 

zonder slag of stoot, Bentelo b1 bood lang prima weerstand, maar 
individueel was TVO sterker. Tijn Veldhuis tekende na een sluitende een-
twee combinatie voor 0-1. Na de thee moest Bentelo meer ruimte toelaten 

en middels weer 2x Tijn kwam de 0-3 op het scorebord. Toch kon Bentelo 
onverwacht tegenscoren en bracht TVO zowaar in verwarring. Maar waar 
het wedstrijdniveau zakte, was het laatste woord aan Cyriel Temmink, die 

na een fraaie solo de bal beheerst binnentikte, 1-4. De titel was binnen 
met bloemen en felicitaties van de (talrijke) aanhang en een foto werd 
gemaakt. Het gedreven trainers/coaches-duo Gerard Lelifeld en Tonny 

Sigger konden tevreden zijn, maar Tonny verzuchtte; Pfff, wat ging dat 
ineens moeizaam die 2e helft, de spanning zal schijnbaar vol in hun benen‘. 
Maar dat mocht de pret niet drukken; de verdiende titel met een talentrijke 

selectie was binnen. In de TVO kantine was het later met ouders en 
spelers en de nodige hapjes en drankjes nog lang merakels gezellig… 

                                                                           Een waarnemer 
 

 
Het kampioensteam met boven links Tonny en Erik en rechts Gerard en Milan 

 

 

BBBtje 
Aangeboden tegen kleine vergoeding: 6 Boeken over het Koninklijk Huis, 
Boeken Nieuws van Twente 2004 en 2005. Een Eeuw in Beeld en een Jaar 
in Beeld, 5 andere Jaarboeken. De ramp van Enschede. 

                                                    Riky Temmink. Tel:074- 3676412 
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In Memoriam 

Op woensdag 23 november bereikte ons het  droevige bericht, dat na een 
sluimerende ziekte – en bijkomend een auto ongeval –  

Leo Koster is overleden. Hij mocht 83 jaar worden. 
 

Nog maar net hadden Leo en Marie Koster in dit blad BBB hun dank 

betuigt aan de gemeenschap vanwege de brede steun na hun auto 
ongeluk, of zijn overlijden werd helaas realiteit… 

 

Leo was voor Beckum een warm, sociaal persoon met brede 
betrokkenheid, o.a. bij de werkgroep Jeugd, als kanariekweker, als 
koorzanger en lector bij de kerkvieringen. Hij was ook de grootste 

initiatiefnemers bij de oprichting van het oorlogsmonument op het kerkhof 
voor de gevallen oud-Indiëganger Toon ter Braak.   

Daarnaast zette hij zich later in voor de TVO pupillen met diverse 

activiteiten en tot op relatief hoge leeftijd was hij op zaterdag coach en 
leider van mini-jeugdelftallen.  

Veel dank en respect van TVO en andere Beckumer instanties voor de 

jarenlange inzet van Leo is op zijn plaats. 
 

Marie en de familie wordt sterkte toegewenst bij het verwerken van dit 

verlies. 
 

Bestuur sv. TVO 

 

 
 

Zo zien ik ‘t… 
Nou mot ‘t niet gekker worre beste mense. De mense lijke tegeswoordig 
hillemaal van de pot gerukt. Ze kenne alle make en breke, regels aan de 

laars lappe en gewoon verzake, waar vroege wel plichte werre nagerkome. 
Ho, ho, niet ieder persoontje wor hiermee aangesproke, maar de echte 
verzakers zogezegd. Neem nou dat postbezorge. ‘t Is toch sinds eeuwe zo 

dat die dagelijks bezorgd wor of nie dan? (Nou ja, eeuwe, vroegers hadde 
we de postduive, maar dat terzijde). Kijk, met dat Internet gaat veel post 
via de ether tegeswoordig, de PTT heb ‘t moeielijk natuurlijk. ‗Dr wor 

ingekrompe in ‘t personeel, d‘r wor gefusieerd (zo heet dat toch?) en d‘r 
wor uitbesteed. Maar al die ontwikkelinge met dat flodderberleid, losse 
krachte en inhure betekende wel da we hiero dage zonder post kwam e te 

zitte. Kijk, ik woon dan wel lekker rustig in de natuurstilte van de 
Wolfkaterweg, maar as t‘r post is mot ik dat wel krijge… Stel je voor dat je 
een overlijdensberich of bruiloftuitnodigng krijg. 
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 Dat die posbezorger dat berich dan niet bezorgd, is toch bezope? Ja, een 
belastingaanslag kan voor mijn part wel effe wachte, of nie dan, ja toch? 
En dan ken ik ook nie meer op hoge pote naar het postketoor gaan om me 

te beklage. Weg posketoor, foetsie, verdwene. En e goed bereikbaar 
telefoonnummer gaan ze ook niet geve. Ze zijn allenig bereikbaar via zo‘n 

glad-aal-telefoonstem; ‗toets dit en en toets dat in‘ en je bent weer een 
knaak kwijt. 
As je je beklag wil doen tegeswoordig, mot je achter de labtop kruipe en 

via een vage site – waar je as outsider nauwelijks de weg  ken vinde – ken 
je een boodschap intype. Lauw loene da je daar een duidelijk antwoord op 
krijg, da‘s ook huile met de pet op… Nee, ‘t mot nie gekker worre. Nee 

toch, of wel dan? 
                                Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum-West 
 

 

Luk akkefietjes 
Ik was t‘r nig de veurige kear in dit blad en dat spit mie. Ik heb begrep‘n, 
dat mennigeen miene schriefsels heffe mist (Nou ja…).. Zoonder 
akkefietjes ginne complete Bee, Bee, Bee, zo‘w ma zeng‘n. Mer kiek, a‘j al 

zowat veartig joar met ‘t bölleke potlood en pepier op‘n trad bunt ewes, 
kö‘j wa‘n kear oawersloan, za‘k ma zeng‘, he‘k oeleu noe verteelt.  
Vergang‘ moand bunt er ok wear AKO literatuurpries‘n oettereikt. Dat doo‘t 

ze eens in‘t joar en ok op zonne Boekenweek geet ne sjurie ‘t beste book 
van‘t joar anwies‘n. 
En noatied geet dat kakvolk an‘t fees‘n en loat zich de piepe volgooien met 

zovöl voesel, dat ze ‘s aandersmons zo teeng‘ melkestied nor hoes hen 
rolt. Nou, ik heb al ach‘ndattig joar mie beste doane met schriem‘, mer 
lauw dat disse jonge in de pries‘n valt. Tja dat krie‘j aj nig met ‘n neuse 

veuran stoat en‘ik heb ok ginne krüwaang den mie nor veurten hen schuf, 
figuurlijk dan. 
Want ik heb wal e krüwaang‘ natuurlijk, mer den gebroek ik veur 

gebroekelijke waark in en um de schuur‘n, de loose en um pesvoar nor de 
delle hen te schoem‘n. Mer ja, doar hebt dee pen‘nlikkers gin bosschop an, 
dat hebt ze nig. Sunterkloas is gelukig wear ‘t laand oet; hee hef zien zak 

en heel wat knip‘n leugemaakt of nig dan. De verwèènde keender hebt 
nog wear is ‘n mooi muziekmakend, bewegend, klüürriek en 

geautomatiseard kedo kreeng‘, dat ze noa twee-dree kear gebroekt te 
hem, achteloos in‘ vol‘n spölgoodkeelder smiet. En dan krie‘w voart 
Kasmiss‘n wear. De Herdertjes lagen bij Nachte, ‘t Kindeke in de Kribbe en 

de schööpe wot bievoart met brokk‘n… Goodgoan met aln‘s in‘t nieje joar! 
                                                                             HekselmesienHarry 
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‘Oh eikenboom’  
Zoals u wellicht hebt opgemerkt was er op zaterdag 26 november jl. veel 

bedrijvigheid in het weiland van de familie Scholten aan het Kerkpad. Ruim 
15 vrijwilligers hebben die dag meer dan 40 jonge eiken geplant. Hiermee 
werd voldaan aan de herplant- plicht die door de gemeente Hengelo was 

opgelegd vanwege de kap van de 6 eiken op het Kruud‘nhof eind 2009. De 
gemeente heeft de herplant bezocht en akkoord bevonden. De aanschaf 
van de eiken is, volledig buiten TVO om, mede mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van diverse personen uit Beckum en omstreken . Op 
zaterdag 17 december is in samenwerking met de Muiters in café Halfweg 
een Kerstbomenfeest georganiseerd. Langs deze weg willen wij iedereen 

die de herplant mede mogelijk heeft gemaakt enorm bedanken! 
                                                             Marco Ottink,      Jarno Blanken 
 

 
Veel vrijwillige inzet bij het herplanten vd eiken 

 
 

Sinterklaasfeest in Beckum 
Hallo jongens en meisjes en ouders, 

Het was dit jaar weer een super leuke intocht van Sinterklaas. Iedereen 
hartelijk bedankt om dit allemaal mogelijk te maken. De vrije gift was dit 
jaar ook weer goed, ook hiervoor hartelijk dank. Electro Breukers ook 

hartelijk bedankt voor de geluidswagen. Dan maar weer tot volgend jaar. 
                                                                                    Het Sintcomité 
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De echte (rollator) oma Piet op weg naar het feest in ‗t Proggiehoes 

 

 
Veel kinderen genoten van het Sinterklaasfeest Beckum 

 

 

De Zonnebloem bedankt 

Hierbij wil de zonnebloem alle geefsters bedanken die een pakje hebben 

gemaakt voor de actie ;ZON IN DE SCHOORSTEEN; jullie zijn hierbij niet 
meer weg te denken. Ook willen we iedereen bedanken die een geldelijke 
bijdrage hebben geleverd,we hopen volgend jaar weer een beroep op U te 

mogen doen. Ook wil ik namens alle gasten U bedanken voor het pakje 
wat ze hebben ontvangen. Ook stichting zomerfeesten bedankt, voor het 

geldbedrag dat we mogen besteden voor ons zonnebloem-werk. Iedereen 
hele fijne feestdagen, en een gezond 2012 toegewenst. 
                                                                      Het zonnebloem-bestuur 
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Vijfde klasser tegen hoofdklasser 
Altijd interessant om te zien hoe dat uitpakt. TVO tegen Rigtersbleek op 

het 3e veld van de Kruudndhof. Zaterdagavond, een lichtwedstrijd in de 2e 
bekerronde. Zo‘n 200 toeschouwers achter het lint zien een aftastende 
eerste fase. De gasten zijn niet compleet, maar technisch (uiteraard) meer 

bedreven, completer. TVO weert zich kranig en doet voetballend niet eens 
veel onder. Pas in de 43e minuut wordt een vrije schop door de gasten 
onhoudbaar in de kruising geschoten, 0-1 rust. TVO wisselt, moet de 2e 

helft verder terug en komt sporadisch onder de druk vandaan. Rigtersbleek 
scoort 0-2 en 0-3, maar zowaar redt TVO de eer. Een uitval over drie 
schijven, het leer beland bij Robert Wegdam, die beheerst met een boog in 

de lange hoek het net vindt, 1-3. De scheidsrechter nadien;‘Het verschil 
was niet eens zo groot, TVO speelde best mee en je zou niet zeggen dat 
TVO een 5e klasser is‘. Leuk gezegd en die mening zal de gemiddelde 

toeschouwer onderschrijven. Maar nu weer over tot de orde van de dag, 
de competitie! 

                                                                                  Jan Ottink 
 
 

Kinderen wennen aan landbouwverkeer 
Als outsider kon je je 1 
december afvragen, wat al 

die landbouwvoertuigen 
daar deden op de parkeer-
plaats bij het Wapen van 

Beckum. Kinderen liepen, 
fietsten en skelterden er 

omheen, zaten op de 
trekker en ze schreeuwden 
om het trekkergeluid te 

overtreffen. 
Dit allemaal in het kader van VOMOL, wat staat voor Veilig Omgaan Met 
Opvallend Landbouwverkeer. Een campagne georganiseerd door AOC Oost 

(middelbaar beroepsonderwijs voor oa. natuur, voeding en leefomgeving). 
Eefje Rosmuller van AOC leidde alles in goede banen. ―Het gaat om 
wederzijds begrip van kinderen en bestuurders van de landbouw-

voertuigen. Gewoon wennen aan elkaar in het verkeer. Kunnen inschatten 
hoe breed zo‘n voertuig is, hoe gedraag je je als fietser op de weg, zie je 
in de spiegel van de trekker de passerende fietsers goed. Hoe is het om 

zelf op de trekker te zitten tav. het fietsende verkeer. Straks gaan deze 
leerlingen naar het middelbaar onderwijs en dan moeten ze veilig kunnen 
omgaan het de situaties op de weg‖. 
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De groepen 6-7-8 van de basisschool deden er aan mee, bijna 65 
leerlingen proefden de praktijksituaties van VOMOL, altijd nuttig voor 
straks, als de kinderen van het platteland naar de middelbare school 

fietsen en te maken krijgen met landbouwvoertuigen in het verkeer. 
Docent Willy Haverkate van de basisschool; ―Deze sessie is dus nuttig voor 

‗onze‘ leerlingen. (Lachend) En niet van toepassing voor kinderen die hoog 
in een flat in Amsterdam wonen‖. Zo is het maar net. 
                                                                                BBB redactie 
 
 

Wist u datjes… 
>TVO5 moest na een 3-1 voorsprong halverwege toch het onderspit 
delven tegen Bon.boys8 met 3-4 en TVO2 kon lang hopen op een positieve 
uitslag tegen Bon.boys5. Na de 3-2 ruststand echter moest TVO terug, een 

fraaie pegel tot een 4-2 stand werd afgekeurd en toen scoorde Bon.boys 
2x, waarna via 4-4 een 4-5 eindstand bereikt werd, eervol en jammer…. 

TVO3 kon bij koploper Twente3 redelijk meekomen maar sneuvelde bij een 
4-2 stand.  TVO1  had het zwaar bij Rekken, kwam door een eigen goal op 
achterstand, maar Jorn restaureerde met twee goals  de stand, waar 

Rekken wel een remise had verdiend. Zeker gezien de uitgespeelde 
mogelijkheden... 
 

>De TVO handbaldames1 deden goede zaken en haalden tegen Olympia2 
de volle buit binnen met 19-28 om vervolgens tegen Borhave met 26-26 te 
remiseren. Het 2e won netjes van BWO en het 3e moest de winst laten aan 

Cabezota met 16-13 maar bleef Borhave 2 met 16-15 nipt de baas. De A-
jeugd blijft op winnende koers na de zege op Olympia met 11-16… 
Het TVO zaalteam blijft onverstoorbaar monsterzeges scoren, EBZV werd 

met 3-18 afgedroogd, van Koopmans cs. werd (slechts) met 8-5 gewonnen 
en TVO blijft riant de ranglijst aanvoeren. TVOd2 kon tegen EMOSd2 de 
titel binnenhalen bij winst. De gasten waren evenwel aanvallend gelukkiger 

en wonnen met 1-4 (de TVO spandoeken konden worden opgeborgen…). 
TVO6 had het zwaar tegen de WVV veteranen, pas ver in de 2e helft kon 
men weer op voorsprong komen en een 3-1 zege bewerkstelligen. TVO3 

tankte zelfvertrouwen bij tegen Bon.boys en bouwde een 3-0 voorsprong 
na rust uit tot 7-0, waarbij Joris H. en Arjan A. hun aandeel in de score 

hadden… 
TVO2 haalde bij Markelo3 een nuttige remise middels de 1—1 score binnen 
En TVO1 ontving hekkensluiter Phenix en het duurde een klein half uur 

voordat de Enschedese muur geslecht werd door Bas. Vervolgens ebde de 
tegenstand weg en TVO kon na de 3-0 score bij rust een legendarische 
monsterzege  bij tekenen. Jorn 6x, Rik 2x, Robert 2x, Bart, Luuk en Bas 

dus tekende voor de totale productie, 13-0. 
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OPINIE; de wereld van Jan Busscher 
Wetenswaardigheden over haargroei 
In onze hedendaagse samenleving gaat iedereen naar de kapper en bijna 
iedereen scheert zich omdat dit vandaag de norm is en op zich is daar 

niets mis mee zou je denken. Maar als we yogi Bhajan mogen geloven, 
dan is haar een pranische antenne. Het is energie, puur eiwit. ‖Ontdek hoe 
belangrijk haar is voor het menselijk lichaam, bewustzijn en de geest,‖ 

zegt hij. Voor indianen is het dragen van lang haar al sinds 
mensenheugenis een  vanzelfsprekendheid. De hier aan toegeschreven 

bijzondere eigenschappen zijn ook in het westen bekend maar worden al 
sinds de Vietnam-oorlog voor het publiek niet in de openbaarheid 
gebracht. Gedurende die oorlog stuurde een speciale eenheid van het 

Amerikaanse leger undercoveragenten naar indianenreservaten om te 
zoeken naar getalenteerde inheemse verkenners. Ze zochten vooral naar 
mannen die welhaast bovennatuurlijk goed waren in het opsporen van 

mensen. 
Doch wanneer de geselecteerde indiaanse verkenners in het leger gingen 
gebeurde er iets vreemds. De vermogens waar ze in het reservaat over 

beschikten verdwenen op mysterieuze wijze. Op het moment dat ze een 
legerkapsel kregen aangemeten konden ze de vijand niet langer ‗voelen‘, 
ze konden hun zesde zintuig niet langer gebruiken. Hun ‗intuïtie‘ was niet 

meer betrouwbaar en ze konden de buitenzintuiglijke informatie niet langer 
opvangen. 
Ook de Indiase Sikhs zien lichaamshaar als een speciaal geschenk  van de 

Bron. Haar is een extensie van het zenuwstelsel, het zijn hoog ontwikkelde 
voelsprieten of antenne‘s die enorme hoeveelheden belangrijke informatie 

naar de hersenstam, het limbisch systeem en de neocortex sturen. Haar 
zendt energie uit, de elektromagnetische energie die door de hersenen 
wordt uitgestraald naar de omgeving. Met behulp van Kirlianfotografie is 

dit aangetoond door een foto te maken van iemand met lang haar en deze 
te vergelijken met een foto nadat het haar geknipt was. Door het knippen 
van haar zijn we veel minder in staat informatie uit de omgeving op te 

vangen. Het resultaat is verdoving. Het leidt tot ongevoeligheid en draagt 
bij aan onnodige frustratie! Nou ja, of het nou weer zo erg is, wie zal het 
zeggen? Zelfs de Bijbel verwijst naar de kracht van haar, in ―Richteren 13-

16.‖ Het verhaal van Simson en Delila. En wat ook niet onbelangrijk is 
tenslotte, is dat we hiermee ook meteen een verklaring hebben waarom 
vrouwen over een sterkere intuitie zouden beschikken dan mannen. Het is 

wellicht tijd om te overwegen dat veel van onze aannames over de realiteit 
toch net iets anders zijn dan we altijd dachten.    
                                                                                      Jan Busscher 
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SSF zorgde voor veel opwinding in de ether! 
De Stepelose Superformatie editie II heeft van 24 tot 28 november 2011 

plaatsgevonden bij de familie Jannink te Stepelo. Tijdens een gezellige 
avond bij Cafe Halfweg is het idee onstaan om de SSF op de richten. Een 
aantal buurtgenoten uit Stepelo overlegt dit met een aantal bestaande 

piraten, Station Onbenul. Station SSF bestaat uit tien mannen en 1 dame. 
Michiel Jannink, Hugo Asbreuk, Mart Waanders, Rien Waanders, Mark 
Wijlens, Dennis Freriksen, Ruben Eijsink, Michel Mentink, Rene Broekhuis, 

Remi Hartgerink en Geraldine Abbink, waarvan het merendeel geboren en 
getogen in het mooie Stepelo. Eind november 2010 werd voor het eerst 
gedraaid, oude kneiters van vroeger met bier en gezelligheid. SSF legde 

geld bij elkaar en bezoekers deden een vrije gift. Dit was natuurlijk voor 
herhaling vatbaar, maar dit keer zouden we het beter voorbereiden. Toch 
verliep niet alles vlekkeloos. We draaiden op de FM band en dan moet je 

vooraf overleggen met mede-piraten. Bovendien kwamen er klachten uit 
de regio; de zender met 20 kw straalde zo krachtig dat reguliere zenders 

weggedrukt werden en huistelefoons stoorden met klanken van SSF. We 
zijn vrijdags uit de lucht gegaan en hebben de zender versteld en weer de 
lucht ingegaan via een noodfrequentie..helaas het was niet anders.  Maar 

dit mocht de pret niet drukken. De keet is veel bezocht door jong en 
oud en op zaterdagavond was de tent ook goed gevuld. ‗s Maandags zaten 
we goed aan de band, vele ontvangstrapporten uit het gehele land en daar 

doet een echte piraat het immers voor. 
 
 

 
Hugo en Michiel achter de knoppen 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 10, 2011 
pagina 18 

Wij willen bij deze de familie Jannink bedanken voor de feestlocatie 
en Harry Scholten voor de mastlocatie. Wij kijken, ondanks de 
storingen, terug op een geslaagd weekend en wie weet.. tot volgend jaar!! 

                                                    Geraldine Abbink, namens Station SSF 
 

We stelden aan Michiel Jannink de vraag hoe het nu verder gaat lopen na 
alle heisa dezer dagen in de pers over geheime zenders, piraten, zenders 
storen, fors hogere boetes etc. De stelling was: 'zolang ze officiële zenders, 
hulpinstellingen, vliegverkeer etc niet storen; laat ze toch'! 
Michiel antwoordde: ―Het loopt de laatste jaren een beetje uit de hand met 
allemaal groepen die een marathon willen draaien met grote vermogens 

(van de zender) en grote feesten er om heen. Het wordt wel tijd dat de 
overheid hier iets aan doet maar of het nieuwe beleid de uitkomst biedt 
zullen we zien‖. 

 
 

Vrijwilligers gezocht voor sneeuwruim brigades 
Een oproep die de dorpsraad Beckum graag wil doorspelen! 
Zodra in de winter sprake is van gladheid door sneeuw of ijs, bestrijdt de 

gemeente Hengelo dit op basis van het gladheidsbestrijdingsplan. Veel 
wegen en fietspaden worden dan sneeuw- en ijsvrij gemaakt. De 
afgelopen twee winters viel er erg veel sneeuw. Bij dergelijke winters, 

kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren door mee te helpen 
de omgeving van winkelcentra, zorginstellingen of scholen begaanbaar te 
houden. De Bewonersbelangen Weidedorp Thiemsland en de wijkraad 

Hasseler Es hebben zelf al initiatief genomen om vrijwilligers te mobiliseren 
om sneeuwschuifacties te organiseren. De gemeente is heel blij met deze 
initiatieven en faciliteert deze acties. Mee doen? 
Als u belangstelling hebt en mogelijkheden ziet om bij te dragen aan 
gladheid bestrijding in uw buurt of wijk kunt u zich aanmelden door een 
mail te sturen naar wijkaanpak@hengelo.nl. Meld daarin uw naam, adres 

en telefoonnummer en welke dagen of dagdelen u of andere vrijwilligers 
beschikbaar zijn om sneeuw te ruimen. Zodra extreme winterse 
omstandigheden zich voordoen, nemen we contact met u op. De gemeente 

zorgt dan voor sneeuwschuivers en zout. 
                                                                        Wijkaanpak Hengelo 
 
En nu we het toch over gladheid hebben…. 
De vloer van de sportzaal is al enkele weken dusdanig glad, dat de 

sporters er flink last van hebben. De volgende ludieke suggestie werd al 
geopperd; laten ze in Beckum de sportzaal maar gebruiken om er curling 
te spelen. Naspeuringen van gemeentemedewerkers en anderen leverden 

aanvankelijk weinig respons op. Maar ineens kwam de oplossing als een ei 

mailto:wijkaanpak@hengelo.nl
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van Columbus. Het schijnt, dat de schoonmaakdoeken met die gladheid te 
maken hebben …of toch niet??? 
 

 

TVO handbal 
 

 
Voor de volledigheid nog even; Nicole Wielens en GertJan vd. Berg ontvingen de 

pluim van TVO handbal voor hun verdiensten 

 
 

DE JEUGD HEEFT WAT TE VERTELLEN… 
De kampioenen gaan het spits afbijten. In de euforie van het behaalde 
kampioenschap is het B1 voetbalteam bereid gevonden om deze 
jeugdrubriek te starten.  
Een vd. jeugdbestuurders-leiders en vlaggenist van B1 Erik Blaauwehand 
pakte namens de jongens de handschoen op. En nu maar hopen, dat veel 

Beckumer kinderen en jongeren in groepsverband, per team (sport), per 
klas (school) of desnoods individueel met een goede boodschap komen om 
deze rubriek ‗De Jeugd Heeft Wat Te Vertellen‘ te vullen. Dus geef 

maandelijks ‗de pen door‘. We hopen op veel inspiratie en verwachten een 
welkome aanvulling en verrijking van het blad Beckum Beter Bekeken !! 
 

Deel 1; wat de B1 voetballers ervan vinden 
Ja hoor, vragen ze ons de een verhaaltje te maken en de pen door te 
geven. Hallo, het is 2011.  Een pen is voltooid verleden tijd. Wij maken 

gebruik van Twitter, facebook, whatsapp, pingen en sms. Of we dit wel zo 
leuk vinden? We proberen het toch. Onze manier van communiceren 
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verandert, de wereld verandert. Of de wereld ook ten goede gaat 
veranderen hopen we van wel. Er is er wel een gigantische financiele 
puinhoop van gemaakt. Grote kans dat wij er flink de dupe van worden en 

er voor moeten bloeden. Een pilsje in de kroeg kost voor ons nu al bijna 
een uurloon. Vinden jullie het dan gek dat wij ons vertier zoeken in de 

keet, waar het reuze gezellig is, de drank betaalbaar en de muziek naar 
onze eigen smaak?  Ook de shoarmakoerier (snipperschoap op z‘n 
Beckums) weet de keet inmiddels feilloos te vinden. Nu willen ze keten van 

overheidswege verbieden. We kunnen onze zaakjes zelf wel regelen. We 
hebben toch een plekje nodig waar we kunnen chillen en niemand tot last 
zijn?  Ja, we drinken wel eens een pilsje teveel, echter nooit de avond 

voordat wij moeten voetballen. 
Het voetballen gaat ons trouwens goed af, we zijn dit jaar kampioen 
geworden in de 3e klasse. Hier zal vast wel iets over in de BBB staan 

tenslotte was een van de redacteuren van de BBB live getuige van onze 
kampioenswedstrijd in Bentelo. Uiteraard hebben we dit kampioenschap 
samen met de ouders uitbundig gevierd in de TVO-kantine, waar we goed 

werden voorzien van de door ons zo gewenste vette hap. En we kunnen 
jullie vertellen dat onze behoefte aan vette hap na de wedstrijd erg groot 
is. Kantinevrijwilligers bedankt hiervoor! Het was top.  

Tot op heden is er in competitieverband geen team geweest dat punten 
van ons heeft afgepakt. Ook in de beker doen we het uitstekend. We 
hebben inmiddels de kwartfinale bereikt, mede door een overwinning op 

het tot op heden nagenoeg ongeslagen Langeveen. 
We proberen uiteraard de komende paar jaar ons team bijeen te houden. 

Of we over een paar jaar nog bij elkaar voetballen of wonen in Beckum 
weten we nog niet, gezien de ontwikkelingen waarbij er toch wel een 
leegloop plaatsvindt, en er hierdoor misschien voor een gedeelte van ons 

wel noodzakelijk is om te verkassen. Dit hoeft geen probleem te zijn want 
tenslotte bakken ze overal brood. Zo nu hebben jullie een en ander kunnen 
lezen over ons team. 

 Wij wensen alle lezers van dit blad alvast prettige kerstdagen en een  
gelukkig Nieuwjaar. En… mocht je je vervelen, een bezoek aan onze 
wedstrijden zouden wij zeer op prijs stellen. Onze thuiswedstrijden spelen 

we om 14.30 uur, de tribune is voor deze gelegenheden gratis toegankelijk 
en de koffie in de kantine prima van smaak. Wij willen uiteraard de pen 
wel doorgeven en wel aan….. 

de meiden van groep 8 van De Bleek. 
Wij willen van jullie wel eens weten waar jullie in geïnteresseerd zijn. 
Waarschijnlijk is dat in eerste instantie de mobiel, maar naar al  het andere 

zijn wij en de overige lezers ook nieuwsgierig. Kom op meiden, maak een 
leuk verhaal en geef daarna de pen door.  

                                                                                    Spelers TVO B1 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 10, 2011 
pagina 21 

 

 
 
 

Mijmeringen 

Er moet, ook in Nederland, heftig bezuinigd worden.  Dat zal wel zo zijn. 
Deze regering heeft bedacht dat dat moet gebeuren  op defensie, op 

cultuur en op de natuur.  Dat is een keuze die gemaakt is door een 
regering, door het door ons gekozen parlement .  Zo is dat toch in een 
democratie. Daar zijn we toch blij mee en trots op. Ik kom alleen een 

beetje in de knoei met de cultuur. Wat ik me afvraag is, wat versta je 
onder cultuur of wat is cultuur?  Ik heb geprobeerd  uit te zoeken wat men 
daar onder verstaat. Het woord cultuur stamt af van het latijnse woord 

colere en dat betekend: ―Het bewerken van het land.‖ Mijn beleving van 
het woord cultuur, die ik in ruim 70 jaar heb opgebouwd is anders.  Voor 

mij heeft cultuur iets waardevols, iets dat het leven aangenaam maakt, iets 
waar je plezier en voldoening aan beleeft.  Toch kan ik ook mijn idee over 
cultuur wel plaatsen onder wat er in de boeken over geschreven wordt, 

want dat is heel veel.  Als je hoort praten over de bezuinigingen op de 
cultuur hoor je veel jammeren over grote orkesten, toneelgezelschappen 
en dergelijke die opgeheven  worden wegens gebrek aan geld, door het 

wegvallen van subsidie. Nu is het niet helemaal of helemaal niet mijn idee 
over cultuur, die grote orkesten of ballet-gezelschappen, waar je 
regelmatig de koningin en onze aanstaande koning en z‘n vrouw ziet. Dat 
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zijn uitvoeringen en voorstellingen waar nog geen 10 procent van onze 
bevolking aan te pas komt of geld voor heeft.  Bij cultuur  denk ik aan die 
honderden mensen die de Oneto mogelijk maken, de mensen die de 

vogelshow in ―‘t Geertman‖  organiseren. Dan denk ik aan b.v. de 
Beckumse toneelvereniging die met twee verschillende stukken per jaar op 

de planken komt en 14 tot 16 voorstellingen geeft. Allemaal zonder 
subsidie, alleen omdat de mens of de mensheid e.e.a. nodig heeft voor 
haar welzijn. 

                                                                               Johan Menkehorst 
 
 

En toen waren er nog maar drie…… 
Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van het 
wooncomplex ―de Beukenhof‖ De gevelstenen maken duidelijk hoe het 

uiterlijk er uit gaat zien. Ondanks de voortvarende aanpak van de bouw is 
er nog een lange weg te gaan voordat de eerste bewoners hun intrek 

kunnen nemen in hun nieuwe woning. Het voordeel voor de eerste 
bewoners is dat zij hun voorkeur kunnen uitspreken als het gaat om 
bijvoorbeeld de indeling van de keuken. Binnenkort zullen deze gesprekken 

plaats vinden. Wilt u ook van dat voordeel gebruik maken, maar hebt u 
zich nog niet aangemeld als gegadigde voor een woning op ―de 
Beukenhof‖ dan kan dat nog, want op dit moment staat de teller op twaalf 

en dat betekent dat er nog slechts drie woningen te vergeven zijn. Dat is 
op zich een prachtig  resultaat. Indien u belangstelling hebt voor een 
woning in dit wooncomplex, of wanneer u eerst nadere informatie wenst 

over de huurvoorwaarden of anderszins, dan kunt u contact opnemen met 
Welbions in Hengelo. Het is eerder september dan u denkt. 
                                                                   Werkgroep ―de Beukenhof‖ 
 

 
Bouw van de Beukenhof vordert voorspoedig 
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TVO Volleybal-mini’s 1 kampioen! 
Zaterdag 3 december 
speelden de meisjes 
mini ‗s 1 hun kam-

pioenswedstrijden in ‗t 
Geertman. Om kam-
pioen te worden moes-

ten ze uit 2 wedstrij-
den tenminste 8 
punten halen. De eer-

ste wedstijd wonnen ze 
eenvoudig. De laatste 
wedstrijd gaf meer 

problemen. De tegen-
stander bood flinke tegenstand, maar de eerste set werd desondanks 

gewonnen.  
De spanning bij de meisjes en bij het publiek liep zienderogen op, 
waardoor er fouten gemaakt werden. De 2e en 3e set verloren ze dan ook. 

De teleurstelling bij de meisjes was groot. 
Gelukkig hadden we een zaalwacht die goed op de hoogte was van de 
Nevobo-regels. Hij trok zich even terug en kwam vervolgens met het 

verheugende bericht dat de nummer 2 van de ranglijst de kampioenstitel 
niet meer kon 
veroveren. De 

meis-jes van TVO 
mini‘s 1 waren pe-
riodekampioen!. Na 

de felicitaties, me-
dailles en kadootjes 
kregen Bente, 

Roos, Pien, Romee 
en Lotte een wel-
verdiend bakje 

patat, waarna ze 
gelukkig naar huis 

gingen. 
 
 

 
                                     PROFICIAT Bente, Romee, Pien,Roos, en Lotte!! 
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Badentrend volleybaltoernooi  15 januari 2012 
Ook dit jaar zal het jaarlijkse volleybaltoernooi ―Badentrend‖ weer plaats-

vinden en wel op zondag 15 januari 2012. Een goede reden om alle kerst 
en O&N calorieën er weer fanatiek af te sporten! Zoals andere jaren zullen 
er weer 2 poules gemaakt worden. Er is een prestatiepoule waar de wat 

meer ervaren volleyballers hun talent kunnen laten zien. Daarnaast is er de 
recreatiepoule voor de personen die nog wat aan het begin staan van hun 
volleybalcarrière. Dus: voor ieder wat wils en tevens een leuke manier om 

samen met familie, vrienden en buren te strijden om de prestigieuze 
―Badentrend Wisselbokaal‖. Een prijs waar men zeker mee thuis kan 
komen en die op volleybalgebied zeer hoog in het aanzien staat. 

Na afloop is er aansluitend een cooling-down party in de kantine waar 
uiteraard ook de fanclub bij uitgenodigd is. Het toernooi zal starten rond 
11 uur ‘s ochtends, de exacte speeltijden volgen nog. 

 Dus geef je allemaal op met minimaal 4 personen (min. 2 vrouwen per 
team) voor een gezellige en sportieve dag op zondag 15 januari! 

Deelname is vanaf 15 jaar. Je kunt je team opgeven bij:Lotte Grashof  
lottegrashof@hotmail.nl of op de lijst die in de kantine hangt. 
 

 

Zijlijn 
Naschrift  Pleegkinderen 
In de vorige BBB heb ik geschreven dat het opnemen van pleegkinderen je 
rijker maakt. Daarmee bedoelde ik niet dat je er financieel met sprongen 
op vooruit gaat, zoals iemand zich afvroeg! Toen wij er in 1972 aan 

begonnen , dachten we, dat er net als bij je eigen kinderen, kinderbijslag 
voor stond. Dat bleek niet zo te zijn. Voor pleegkinderen staat een dag 

vergoeding, die oploopt met de leeftijd van het kind. Dat is wat meer dan 
de kinderbijslag, maar daar moeten dan ook alle kosten en onkosten die je 
hebt en maakt, van betaald worden. Om te beginnen moet er een 

ingerichte slaapkamer zijn, en een fiets of fietsje. Hij of zij wordt lid van 
een sportvereniging, bij onze eerst was dat voetbal met de nodige outfit. 
Zo kan ik nog even doorgaan. Toen we op een bepaalde moment vier 

kinderen hadden, bleek de auto te klein evenals de eettafel met zijn vier 
stoelen. U hoeft geen medelijden  te hebben maar je wordt er geen 
miljonair bij. Om nog een misverstand uit de weg te helpen, we hebben 

wel degelijk eigen, biologische kinderen.  Onze oudste, Erwin, is getrouwd 
met de Bornse , Karin Beld en samen hebben ze twee dochters. Ze wonen 
in Twello. Dochter Karin is getrouwd met Eddy kamers uit Hengelo. Zij 

heeft twee zonen en wonen in Borne. 
Ik blijf erbij dat we een rijk leven gehad hebben en nog hebben. 
                                                                                    Rie Menkehorst 

mailto:lottegrashof@hotmail.nl
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K.V.O. avonden van november en december 
Dinsdag 15 nov. en woensdag 16 nov. zijn we met ruim 50 dames naar de 

verkeersschool Ezendam geweest. Leerzame ochtend met veel leuke 
anekdotes verteld door Louis. Voor vele dames was het een opfrisser van 
de kennis van de verkeersregels en hoe je je eigenlijk moet gedragen in 

het verkeer. 
Alle aanwezigen waren van menig dat het tegenvalt wanneer we opnieuw 
examen zouden moeten doen. Louis gaf aan dat er altijd een mogelijkheid 

is om contact op te nemen om specifieke handelingen en in een paar 
lessen je zekerheden te vergroten b.v. hoe om te gaan bij het in en uit 
rijden parkeergarage en het rijden op de snelweg. 

Kerstavond 13 dec. 2011 
Wij werden geroepen door de ‘n oale roop‘ vele dames gaven hier gehoor 

aan. Bij aankomst werden wij verwelkomt door de dames van de 
Bentelerweg met glühwein en verwarmd door vuurkorven. De avond werd 
door de dames gevuld door zang, een lied gemaakt voor het 65 jarig 

bestaan, gedichten en sketches 
 Tussentijds werd er een vrolijk deuntje gespeeld op de accordeon door 
het duo Jans en Mans. Het cadeautje wat op verzoek was meegebracht 

werd geruild naar links en rechts en dan weer twee maal links en dan weer 
twee maal rechts en uiteindelijk ging iedereen met een presentje naar 
huis. Een fijne avond met de afscheidswoorden van de voorzitter tot 

volgend jaar in goede gezondheid. 
Volgende avond is woensdag 18 januari 2012 om 19.30 in het Proggiehoes 
verzorgd door J. de Maar. Hierbij hoort u achtergrond verhalen over de 

vroegere strafkolonie Veenhuizen. 
                                                                                                 Marga 
 

 

Weer een jaar voorbij… 
Zes Beckumers doen hun verhaal 
Een goede gewoonte krijgt een vervolg in deze BBB. Want ook nu geldt 

weer; december is een maand om een jaar te overzien, om een balans op 
te maken over een jaar waar iedereen persoonlijk andere ervaringen heeft 
opgedaan. Een balans die zakelijke dingen kan betreffen, privézaken en 

ook gebeurtenissen die in het dorpsbelang zijn. Een goede traditie willen 
we hierbij dus vervolgen en een aantal Beckumers ‗aan de tand voelen‘. 
Met de alles beheersende vraag:  
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Hoe was nu dit jaar 2011? 
 

De stellingen en vragen zijn voor: 
Sylvia Goselink, die met haar gezin in Stepelo woont. Ze runt met Frans 
een boerderij met melkvee en zijn wijd en zijd bekend als populaire 

‗eierboer‘. ‗Topproductie is zo‘n 
35.000 eieren per dag‘(!).  Sinds kort 
is er zelfs een eier-automaat geplaatst 

voor de klanten, (zodat de grote 
honden geen wacht meer hoeven 
houden bij de geplaatste eierrekjes 

voor zelfbediening!). De Goselinks 
steunen de jaarlijkse handbaleieractie, 
hulde, en Sylvia is ook actief 

betrokken handbal van TVO, waar ze 
leidster is van de A jeugd.  

 
Wijnand ten Vregelaar, wonend in de Wildbaan. Hij speelde jarenlang 

bij TVO op recreatief niveau, want dat fanatieke 

was ‗niet zijn ding‘. Momenteel speelt hij 
volleybal, ook bij de recreanten. Wijnand was in 
de jaren ‗90 actief als penningmeester bij het 

toen geheten Kerkbestuur. Sinds kort heeft hij, 
samen met Ruben Kokhuis, het omni 
penningmeesterschap bij de sv TVO opgepakt 

en daar is de sportgemeenschap blij mee! 
Vermeldenswaard nog: zijn dochter Roos werd 
onlangs Nederlands kampioen bij een 

kenniswedstrijd ―internationaal ondernemen‖. 
Mooi toch? (red.) 
 

 
 
Arjan Annink, de zoon van Harrie en Diny, die nog op de boerderij van  

de Hayink‘s woont. De natuur rondom is nog 
vrijwel onaangetast, dat is mooi en dat moet 

vooral zo blijven. Arjan begon als 
jeugdvoetballer bij TVO en ‗liep aanvankelijk 
niet over van talent‘. Maar daar was niks mis 

mee, want momenteel in het 4e toont hij 
onmiskenbaar met sprongen vooruit te zijn 
gegaan. Daarnaast fluit hij incidenteel zaterdags 

een wedstrijdje bij de jeugd. Maar ook; sinds dit 
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seizoen is hij de omroeper zondagsmiddags bij TVO1 thuiswedstrijden. Dan 
klinkt zijn sonore stem over De Kruudnhof, afgewisseld door muziek. De 
Theo Koomen in de notendop, werd onlangs door een kenner beweerd. 

 
René Veldhuis woont met Ine en de kinderen aan de Wolfkaterweg. Hij 

was eerder een kleurrijke en technisch bedreven 
TVO selectiespeler (samen met maat Benno 
Onland toentertijd) en artiest bij de befaamde 

Idooln, (ludieke versie van Idols) op 2e 
Pinksterdag. Hij zag (en ziet) het leven altijd 
van de zonnige kant. Momenteel speelt hij 

tennis bij tvv TVO en doet eens in de twee 
weken mee met het TVO 45+ voetbalteam dat 
(weer) voor de titel gaat. Hij traint de TVO E-

jeugd ook en ziet dat zijn kinderen zich 
ontplooien als goede voetbal- en 
handbaltalenten. 

 
Frank Vasterink is met zijn tuingereedschap-verhuur en machinebedrijf 
(Agri-shop) gevestigd in Oele en voelt zich prima thuis in onze 

gemeenschap. Bij de aanpak van bestrijding van de vele diefstallen in onze 
regio van allerlei apparaten en machines de laatste 2 jaar heeft Frank ook 
stevig initiatief genomen met een aantal andere benadeelden. Dat hij ook 

talent heeft voor het voetballen, laat hij inmiddels wekelijks zien in TVO5. 
Bovendien, Frank is gewaardeerd sponsor van het TVO2 voetbaltenue 

samen met Tijhuis tuinen. 
 
Ingrid Asbroek woont met Robert en de kinderen aan de Rotersweg. 

Tussen de Vossebelds in (de Johan-en Frans 
vd. Höskeals) is een mooi huis gebouwd, 
waarin het voor de Asbroeks fijn toeven is. 

Iedere keer als je erlangs fietst of loopt, valt 
je oog trouwens op die rode brievenbus aan 
de straat. En denk je; gaan ze die bus nog in 

een definitieve kleur (donkerbruin/groen of 
zwart) schilderen? (Maar dat terzijde…) 
Ingrid maakt zich voor de handbal 

verdienstelijk met het opstellen vd. 
vervoerslijsten. Ze heeft zelf ook nog enkele 
jaren gehandbald in het 3e en later in het 

recreantenteam, waar bij haar de 
gezelligheid voorop stond. Daarnaast ook 

nog wat jaartjes leidster geweest in het team van dochter Laure. 
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Leeftijd/gezin/beroep/hobby‘s: 
 

Sylvia: 43 jaar, ik woon samen met Frans en onze vijf kinderen, Chanine, 
Yvo, Larissa, Emma en Ilse aan de Beckummerweg 53 in Stepelo waar we 

samen een rundvee/pluiveebedrijf runnen. Als ik al tijd heb voor hobby‘s 
dan wat lezen, wordfeud, wandelen en fietsen vooral de zomerdag en 
natuurlijk mijn sociale contacten met vriendinnen onderhouden/leuke 

dingen doen. 
Wijnand: Ik ben 46 jaar, getrouwd met Marjo en we hebben 2 dochters. 
Roos van 15 en Sophie van 13. Ik ben als accountant en partner werkzaam 

bij Eshuis Accountants en belastingadviseurs. Ik doe aan sport, waaronder 
volleybal, mountainbiken en hardlopen. Verder houdt de bouw van een 
modelspoorbaan me van de straat. 

Ingrid: 46 jaar/getrouwd met Robert, eveneens 46 jaar en twee kinderen 
Brian 18 jaar en Laure 16 jaar/ben werkzaam bij JP van den Bentstichting. 
(voor mensen met een verstandelijke beperking/In de zomer skeeleren en 

tuinieren. 
Arjan: 23 jaar/ vrijgezel en thuis wonend/ constructiebankwerker/lasser 
bij SES International in Delden/Zelf voetbal en naar de trots van het 

oosten, FC Twente gaan. 
René: ik ben 45 jaar oud, getrouwd met Ine van de Voonke, trotse ouder 

van Jelle, Loes, Pim en Mies. Ik werk bij Reef (wegenbouw) als 
landmeetkundig werkvoorbereider. In mijn vrije tijd ben ik actief en 
(steeds meer) passief bezig met sport (voetbal en tennis), muziek en onze 

buurtstichting ‘n Hoonhook 
Frank: 44 jaar, 2 kinderen, zelfstandige, karting en voetballen 
 

In Beckum wordt het woonzorgcomplex de Beukenhof gebouwd. 
maar moet ook een woningbouwplan snel van de grond komen:  
 

Sylvia: Ik denk dat het voor Beckum goed zou zijn als er een bouwplan 
voor de starters zou komen. Dit kan betekenen dat de jongeren uit 
Beckum in Beckum blijven wonen wat gezond zal zijn voor de 

gemeenschap. 
Wijnand: Eens; de bouw van het woonzorgcomplex leidt tot doorstroom 

van senioren en hiermee instroom van jongeren. Dit proces is absoluut 
noodzakelijk om basisvoorzieningen als school en verenigingsleven in stand 
te houden. Alleen het woonzorgcomplex is daarvoor niet voldoende. 

Aanvullende (sociale) woningbouw biedt dan kansen aan jongeren om in te 
stromen. En dat is noodzakelijk om Beckum ―jong‖ te houden. 
Ingrid: Mee eens, in ieder geval dat het nu eindelijk zo ver is! 
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Arjan: Ten eerste de bouw van het woon-zorgcomplex is een prima zaak.  
Qua woningbouw in Beckum lijkt het mij moeilijk. De huizenmarkt ligt 
aardig op zijn gat en financiële is het ook bijna niet te doen. 

René: Ja en dan vooral betaalbare woningbouw zodat er ook jeugd in 
Beckum kan blijven wonen, want de jeugd heeft de toekomst. 

Frank: Als daar behoefte aan is mag Beckum wel iets groter worden. 
 

Wat waren voor u de hoogtepunten in 2006 (ieders eigen invulling)? 
 
Sylvia: Echte hoogtepunten hebben we dit jaar niet gehad (gelukkig ook 
geen dieptepunten).Kleine hoogtepuntjes zou ik willen noemen omschake-

ling legbatterij naar scharrel, inderdaad de aanschaf van de eier-automaat 
en het verlaten van onze 2 meiden van de basisschool waarmee we het 
tijdperk ‗De Bleek‘ na 14 jaar hebben afgesloten. 

Wijnand: Op wereldniveau vind ik het feit dat dictatuur in het midden 
oosten in 2011 ten val, of tot wankelen is gebracht wel een hoogtepunt. 
Persoonlijk waren er in 2011 geen specifieke hoogtepunten of het zou de 

benoeming tot penningmeester omni moeten zijn…… Het loopt gewoon 
lekker, thuis, op het werk en de kinderen doen het goed op school. Van 
vakanties met het hele gezin kan ik erg genieten, dat waren in 2011 wel 

hoogtepunten. 
Ingrid: Weinig spectaculairs! 

Arjan: Het bezoeken van de bekerfinale FC Twente-Ajax(3-2) helaas wel 
gevolgd door de verloren eindstrijd om het kampioenschap. Het succes van 
het TVO plaatjesboek hahaha (ik was samen met Robert Wegdam 

verantwoordelijk voor de afdeling voetbal). En het bezoeken van Rock 
Werchter afgelopen zomer met een aantal andere Beckummers was weer 
een groot succes.  

René: Met zijn allen in het vliegtuig naar Portugal (samen met Nico en de 
familie). 
Frank: Dat ik toch na lang twijfelen bij voetbal ben gegaan. 

 

In de wereld van; het terrorisme/grote financiële crisis/mobieltjes 
en twitter manie, wat kan de gewone man eraan doen of moeten 
we dit over ons heen laten gaan? 
 

Sylvia: De vooruitgang van de sociale media kunnen we niet 
tegenhouden, iedereen moet er het zijne maar mee doen. Hoewel ik tot op 
zekere hoogte wel een voorstander ben van bv twitter, aan de andere kant 

geeft het ook af en toe een beperkende factor voor onderlinge sociale 
contacten.Echt last hebben wij gelukkig nog niet van de financiële crisis. 
Wat betreft het terrorisme, is gelukkig meestal ver van ons bed, hoewel je 

wel het gevoel krijgt dat het steeds dichterbij komt. 
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Wijnand: Het valt me op dat de berichtgeving (krant, televisie etc.) over 
deze onderwerpen veelvuldig en vaak negatief is. We moeten oppassen 
dat we ons niet alleen maar ―kommer en kwel‖ laten aanpraten en ons 

laten meeslepen in die negativiteit.  Dit vraagt een voortdurend kritische, 
maar vooral positieve houding.  

Ingrid: Hopelijk wordt het economisch gauw anders, is voor alles en 
iedereen beter! Het is eigenlijk belachelijk dat iedereen vind dat ie 24/24 
bereikbaar moet zijn, maar ben bang dat het niet meer terug te draaien is! 

Ongemerkt doe je er zelf  ook aan mee! 
Arjan: Aan terrorisme kunnen we weinig doen, wordt de ene gedood staat 
de ander weer op… Hoe er tegenwoordig met geld wordt omgegaan, hier 

een miljard of 100 daar nog een paar miljard en het lijkt wel een 
bodemloze put waar het ingegooid wordt. Qua technische snufjes, daar 
kun je gewoon niet meer om heen, met de tijd mee gaan dus. 

René: Angst is een slechte raadgever, zeggen ze. Dat zie je vooral bij 
terrorisme en de bestrijding daarvan, maar ook bij de huidige financiële 
crisis, waarvan het eind voorlopig nog niet in zicht is. Of wij als 

Nederlander (laat staan wij als Beckummer) daar iets aan kunnen doen, 
betwijfel ik. 
Wat betreft de communicatiemiddelen die we hebben (mobieltjes, Twitter, 

Hyves, Facebook en weet ik wat al niet meer), denk ik dat voor de 
communicatie met elkaar alle vernieuwing zeker geen verbetering is. 
Frank: We moeten het maar gewoon over ons heen laten gaan en ieder 

voor zich de juiste invulling er aan geven. 
 

Volgorde van prioriteit of waar moeten we ons vooral druk over 
maken; nieuwe snelweg Varsseveld-Enschede niet door Beckum / 
kunstgrasveld bij TVO in Beckum /een betaalbare huizenbouw/ 
winkelvoorziening Beckum: 
 
Sylvia: Een betaalbare huizenbouw/winkelvoorziening vind ik een eerste 

prioriteit, zeker met het woon/zorgcomplex in aanbouw is een supermarkt 
wel een eerste vereiste. Daarnaast is een kunstgrasveld voor TVO 
natuurlijk een wens, zeker als ik zie hoe het veld goed gebruikt wordt in de 

Hoeve, waar 3 van onze meiden voetballen, het is zeker van toegevoegde 
waarde voor het kunnen blijven trainen/spelen van wedstrijden tijdens de 

wintermaanden. Wat betreft de nieuwe snelweg niet door Beckum, ik hoop 
dat de mensen die er verstand van hebben gelijk krijgen dat het rustiger 
wordt door Beckum. Zelf heb ik nog mijn twijfels, binnendoor is nooit om, 

dus eerst zien dan geloven. 
Wijnand: Betaalbare huizenbouw, Nieuwe snelweg niet door Beckum, 
winkelvoorziening Beckum, Kunstgrasveld TVO. 
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Ingrid: 1.nieuwe snelweg Varsseveld-Enschede niet door Beckum / 
4.kunstgrasveld bij TVO in Beckum /2.een betaalbare huizenbouw/ 
3.winkelvoorziening Beckum: 

Arjan: 3.Van de nieuwe snelweg weet ik niet veel, ik vraag me ook af of 
je er veel aan tegen houd als ze door Beckum willen. Maak ik mij niet zo 

druk om. 2.Betaalbare huizenbouw en winkelvoorziening zal mooi zijn. Is 
het financiële alleen wel haalbaar? 1. Wat het kunstgrasveld betreft, 
nieuwe kleedkamers lijken mij veel belangrijker, wat er nu staat is verder 

dan op!  
René: 1. Betaalbare woningbouw. 2. Een totale opknapbeurt c.q. 
herinrichting van ons sportcomplex (en dan vooral kleedkamers!) lijkt me 

een goed plan en of dat perse met kunstgras moet zijn……3. De huidige 
provinciale weg, die Beckum door midden splijt, omleggen is misschien een 
optie? 4. Winkelvoorziening Beckum blijft denk ik moeilijk. Zeker als je wilt 

concurreren met grote supermarkten en groothandel in de buurt. 
Frank: Nieuwe snelweg want dan wordt het hopelijk wat rustiger bij mij 
voor de deur .Kunstgras bij TVO zou wel makkelijk zijn je hebt dan meer 

mogelijkheden. Voor een winkelcentrum is Beckum denk ik te klein 
 

Heel iets anders; de functie van BBB in ons dorp / wat leest het 
eerst/meest of zou meer of minder vermeld moeten worden:  
 

Sylvia: Ik vind de BBB echt het dorpsblad, eigenlijk lees ik alles wel 
(alleen de twentse stukken vind ik persoonlijk niet erg leuk om te lezen).  
Wijnand: BBB is een blad om trots op te zijn. Het is divers met, naast 

goede berichtgeving van gebeurtenissen, ook aanvullende stukken. Met 
name de stukken waarin inwoners een eigen visie geven kan ik, alhoewel 
ik hun mening niet altijd deel, wel waarderen. Sportberichtgeving vind ik 

voldoende vertegenwoordigd. 
Ingrid: Ik denk dat de functie van de BBB erg belangrijk is, je bent van 
alles en over iedereen weer op de hoogte! Ik lees bijna alles m.u.v. de 

TVO voetbalverhalen, mag voor mij dus wel minder. 
Arjan: Alles staat er wel duidelijk in wat er gaande is in Beckum. 
René: Ik denk dat BBB voor veel mensen nog steeds een belangrijke 

nieuwsbron is over Beckum. Met de snelle nieuwsvoorziening van 
tegenwoordig via internet e.d. gaat het nieuws wel veel sneller. Misschien 
hebben we binnenkort dan geen papieren versie van de BBB, maar een 

web-versie, die á la minuut ge-update kan worden. 
Frank: Leuk blad om te lezen, niks aan veranderen, zo laten. 
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Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
een (kunst)kerstboom staan en we eten ergens in een restaurant / 
gezellig thuis / bij kinderen / met familie: 
Sylvia: Kerst, elk jaar weer een hot item, wat gaan we doen. Het zal in 
ieder geval wel een kerkbezoek worden met of zonder kids. Natuurlijk 

hebben we een echte boom met kribbe en een kunstboom in de 
woonkeuken om de kerstsfeer daar ook nog een beetje aanwezig te laten 
zijn. Daarnaast komt mijn familie op Eerste Kerstdag bij ons brunchen, en 

zullen we zeker nog een bezoekje brengen aan Frans zijn moeder op het 
Saalmerink. Voor de rest lekker thuis en niet te veel doen. 
Wijnand: Wij zijn best traditioneel: een échte kerstboom, samen naar de 

kerk en gezelligheid met de hele familie. Dit jaar gaan we eerste Kerstdag 
met familie in een restaurant brunchen en tweede Kerstdag met andere 
familie samen thuis eten.  

Ingrid: Ik ben niet zo‘n kerkganger, ben het liefst dan thuis…Open 
haardvuurtje, leesboek, lekker niksdoen…. Vind de Kerstdagen leuk, maar 
heb liever de door-de-weekse dagen, dus als ze voorbij zijn vind ik het ook 

weer prima! 
Arjan: Lekker thuis bij familie onder de kerstboom met een hapje en een 

drankje er bij. 
René: Traditiegetrouw gaan we kerstavond naar de kerk, om daarna 
lekker gezellig met ons gezin thuis kerstavond en ook 1e kerstdag te vieren 

en ons tegoed doen aan te veel eten en drinken. De tweede kerstdag gaan 
we dit jaar naar het circus in Enschede. 
Frank: Met kerst thuis met familie. 
 

 
Jolande ten Thije, onderscheiding en bloemen vanwege 40 jaar lid van het 

dames-herenkoor 
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Kampioenen Zwarte Doffer Beckum 2011 
Onderstaand de kampioenen in 2011 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 
electronisch gebeurt. Speciaal te vermelden is dat HJJ. Veldhuis 3e 
onaangewezen vitesse en HC. Velthuis 2e onaangewezen eendaagse fond 
zijn geworden van de hele afdeling. 
De afdeling begint ongeveer bij Doetinchem en loopt door tot Vroomshoop 
en bevat ca. 2700 leden. Kijk ook eens op onze website voor info. 
www.zwartedoffer.nl 
 
 ONAANGEWEZEN              AANGEWEZEN DUIFKAMPIOEN 

VITESSE 1. HJJ. Veldhuis H. Dijkstra BC. Landewe              06-1710569 
 2. H. Dijkstra 
 3. BC. Landewe      
 

MIDFOND 1. H. Dijkstra R. Vossebeld  H. Dijkstra                  10-1222815 
 2. HC. Velthuis 
 3. HJJ. Veldhuis  
 

FOND 1. HJM. Morsink HC. Velthuis HC. Velthuis                07-1319534 
 2. HC. Velthuis 
 3. BC. Landewe 
 

JONG 1. J. Grashof H. Ottink         J. Grashof                   11-1293846 
 2. H. Ottink 
 3. F&B Mulder 
 4. H. Dijkstra 

 5. HC. Velthuis 
 
NATOUR 1. H. Dijkstra R. Vossebeld F&B. Mulder                10-5002072 
 2. J. Grashof 

 3. F&B Mulder 
 
GENERAAL 1. HC. Velthuis 1. HC. Velthuis J. Grashof                   09-1784943  
 2. J. Grashof 2. BC. Landewe BC. Landewe               06-1710569 

 3. F&B Mulder 3. F&B Mulder H. Dijkstra                   09-6287371 
 4. BC. Landewe  BC. Landewe                10-1222962 
 5. HJM. Morsink  H. Dijkstra                   10-1222815 
 

http://www.zwartedoffer.nl/
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Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Januari. 

Zo. 01 jan.  9.00 uur: Geen Viering. 
Za. 07 jan. 19.00 uur: Geen Viering. 
Zo. 08 Jan.  9.00 uur: Eucharistieviering. 

    Voorganger: Pastor Hoogland. 
    Er is géén zang. 
Za. 14 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering. 

    Voorganger: Pastor Golianek. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
    Er is Kindernevendienst. 

Zo. 15.Jan.  9.00 uur: Géén Viering. 
Za. 21 Jan. 19.00 uur: Géén Viering. 
Zo. 22 Jan.  9.00 uur: Woord-en Communieviering. 

    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 

Za. 28 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
    Er is géén zang. 

Zo. 29 Jan.  9.00 uur: Géén viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 
Mededeling: Op de zaterdagavond is de tijd v.d. viering voortaan om 19.00 

(dus om 7 uur.) 
Zie voor e.v. wijzigingen in het parochieblad:Onder Ons. 
                                                                               Riky Temmink 
 
 

Datumbank 
21 dec.  Kerstmarkt op het kerkplein 
21 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde (Kerstmiddag) 

30 dec.  TVO; Oliebollenactie 
 4 jan. 2012 Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 8 jan.  Duivenver. ―de Zwarte Doffer‖; tentoonstelling 

in ‘t Proggiehoes 
 8 jan.  TVO; Nieuwjaarszaalvoetbaltournooi 
10 jan.   Soosmiddag 

18 jan.  KVO; Dia-lezing door J de Maar ―geboeid door Veenhuizen‖ 
18 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 jan.  Oud Papier 

27 jan.  TVO; Voice of TVO 
 1 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 7 febr.  Soosmiddag 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 10, 2011 
pagina 38 

14 febr.  KVO; Bezoek aan het Syrische Orthodox klooster in Glane 
11-12 febr. Stichting Historisch Archief eo; Open dagen 
15 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

13-14-15 april TVO; Het Jeugdkamp 
21 april  H. Vormsel; door monsieur van Eijck voor groep 7 en 8 

 9 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
 3 juni  1e H. Communie 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 
Kerstvakantie  maandag 26 december 2011 

t/m vrijdag 6 januari 2012 
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2012 t/m vrijdag 2 maart 2012 

Paasweekend  vrijdag 6 april 2012 t/m maandag 9 april 2012 

Meivakantie  maandag 30 april 2012 t/m vrijdag 4 mei 2012 

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

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

 

Een weekend met een invasie van zo’n 1200 
vogels in sportzaal ‘t Geertman 
Vogelvreugd timmert figuurlijk aan de weg, maar letterlijk was dat 
ook in sportzaal ‘t Geertman met de vogelshow van gewest III.  
 

Zo eens in de vijf jaar stromen de regionale vogelverenigingen uit Oost-Nederland 
(ongeveer) naar Beckum met hun gekweekte kwaliteitsvogels. Want onze plaatselijke 

Vogelvreugd is al jaren capabel gebleken om van zo‘n grote show met ruim 1000 
inzendingen een succes te maken. Zo ook op 17-18 december jl. De sportafdelingen 
van Beckum moeten dus eens in de 5 jaar enkele dagen wijken voor vogels, maar 

dankzij de goede communicatie vooraf is dat geen probleem.  
Vrijdag 16 december trapte burgemeester Kerckhaerdt af bij de opening met een 
ludieke speech en middels het weghalen van een net het vrijgeven van de 

tentoonstelling. Vogelvreugd voorzitter Theo Waanders gaf vervolgens het woord aan 
gewestelijk voorzitter Vos vd Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders die de 
prijswinnaars bekendmaakte De ANBV heeft 140 verenigingen onder haar hoede, 

waaronder Vogelvreugd. 
Veel vogelliefhebbers genoten zaterdag en zondag van de tentoonstelling. Bij de 
diverse verlotingsronden (ook in de TVO kantine was klandizie!) werd menigeen 
verblijd met een prijs.  
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Hoofduitslagen van Vogelvreugdleden: 
CLUBKAMPIOENEN. 
E.  POSTUUR (kanaries)v.v. Vogelvreugd, Beckum 919 pnt. 

GENERAALKAMPIOENEN  
(stam=4 vogels, stel=2 vogels en enkel=1 vogel). C. KLEUR H.J. Scholten, 
Beckum.(vogelvreugd)  655 pnt. 

J. AGAPORNIDEN H.J.M. Harink, Hengelo.    (vogelvreugd)  645 pnt 
HOOFDGROEPKAMPIOENEN. 
E1.  POSTUUR (glad) B. Doornhegge, Haaksbergen. (vogelvreugd)  

94 pnt. 
E2.  POSTUUR (frisé) H.A.L.Wageman, Oldenzaal.(vogelvreugd)93 pnt 
H.  Hybriden W. Spit, Hengelo. (vogelvreugd) 93 pnt. 

J.  AGAPORNIDEN H.J.M. Harink, Hengelo.(vogelvreugd) 93 pnt 
O.EXOTISCHE DUIVEN W.F.T. Bruns, Oldenzaal (Vogelvreugd) 92 pnt. 
P. GRONDVOGELS W.F.T. Bruns, Oldenzaal. (vogelvreugd) 91 pnt. 

 

 

DEZE MAAND … IN ÉÉN VOLZIN 

Aan onze wereldgeschiedenis zijn weer inktzwarte bladzijden toegevoegd 
door de wereldterreur, die recent ook dichtbij was met de misdaadacties in 
Almelo en Luik, terwijl de kredietcrisis met al zijn mistige politieke gekonkel 

en vermeende papieren miljardensteun ook al een smet werpt op de nobele 
Kerstgedachte, wat onverlet laat dat de (on)verbloemde teksten in het Groot 

Nederlands Dictee menig vroom individu lichtelijk deed blozen, maar dat 
neemt niet weg dat in Beckum fraaie eikenbomen zijn geplant, de 
Beukenhof voortvarend in hoogte gestalte krijgt en de Nachtmis (weer) om 

19.00 uur gehouden wordt…  
 
 

De BBB redactie wenst al haar lezers en huisgenoten Prettige 

Feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar 
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