
Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 10, 2012 
pagina 1 

 

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

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

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige 
bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  

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

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
opinietekst 
vormgeving & layout 

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 

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

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info layout 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering 

BBB-tjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 

email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 

3676582 
 

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 van januari t/m juni 2013 

23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

34                                            10 
 
Beckum Beter Bekeken pakt deze maand fors uit. De laatste uitgave is een 
jubileumnummer van deze jaargang met extra aandacht voor totaal 40 jaar 

maandblad Beckum (Zwart op Wit-BBB). In de midden(kleur)pagina’s leest u er alles 
over. Verder veel persoonlijke beschouwingen over het jaar 2012 en interessante 
nieuwsfeiten uit alle hoeken van onze dorpsgemeenschap. 

Lees het en u bent op de hoogte en…   Prettige feestdagen!!! 
 
 

Kleedkamers TVO, nieuwe inzichten  
kunnen proces versnellen 
Het jongste overleg tussen gemeenteambtenaren en de TVO bouwcommissie heeft 
geleid tot een gezamenlijk ander inzicht. Samengevat komt het erop neer, dat het 
aanvankelijke functionele ontwerp vd. kleedkamers als bijbouw achter tegen de 

sportzaal aan te bombastisch was in de ogen vd. stedenbouwkundigen. Bij de 
toetsing voor de vergunningsaanvraag dus niet acceptabel. Er is nu een ander plan 
gelanceerd; de bebouwing splitsen in vier kleedkamers achter de spelzaal en twee 
kleedkamers met scheidsrechter- massageruimte en centrale voorziening in een apart 

gebouw, losstaand vd. andere kleedkamers achterlangs het schoolplein. Alternatief 
zou zijn; aan de kopse kant vh. trainingsveld in de pastorietuin De betrokkenen zijn 
nu in verder overleg om de vergunningsprocedure snel op te starten en vlg. de 

gemeente zijn in beide situaties de kansen nu positief voor een vergunning.  

                                                                        De TVO bouwcommissie 
 

Laatste Week Nieuws 
> Zaterdag jl. was er Open Dag bij de Beukenhof. Carintreggeland maakte de 
   bezoekers wegwijs en het gezondheidscentrum presenteerde zich. NOTEER SVP:  
   Henny de Hartog huisarts;voorlopig spreekuur op maandagmiddag, donderdag 
   ochtend en vrijdagmiddag. Afspraak gemaakt worden via de praktijk in Hengelo, tel 
   nr: 2555430, donderdag 2555490.  
   Reinout Vrijhoeven, fysiotherapeut, spreekuur op dinsdagochtend- middag, vrijdag 
   ochtend- middag. afspraken via telefoonnummer 06-15461170. 
   Mariël Lammersen, inloopspreekuur op dinsdagmiddag en vrijdagochtend, 
bereikbaar voor vragen onder telefoonnummer 06-34361268 

> Er werd afgelopen weekend gehandbald door TVO 1-2-3. Het 1e kon bij V&S geen 
   potten breken; goede doelpunten,maar verdedigend werden veel fouten gemaakt 

   door de gehandicapte ploeg, 30-23 verlies. Het 2e en 3e wonnen wel van resp. 
   Langeveen en Kedingen. TVO4 voetbalde bij Diepenheim3 en belandde hard met  
   beide voeten op aarde; de 1e nederlaag met 5-2. TVO5 won wel bij Tubantia… 
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Wat U Allemaal Leest In Deze December BBB 
> 40 jaar Beckumer maandblad; een voorwoord  

> Wat bracht het jaar 2012? 
> Actueel TVO bestuursnieuws 
> Wangedrag bestrijden kwestie van volhouden 

> Plannen voor BBB; nieuwe printer en adverteren goedkoper 
> Jaarvergadering TVO omni; Arend ten Barge treedt af, TVO 

   wacht nog steeds op bouwvergunning 
> Felicitaties Beukenhof bewoners 
> Bladeren in het BBB archief 

> Luk akkefietjes 
> Het mystieke van de natuur, column Knitto 
> Gehoord en gelezen in de wandelgangen 

> TVO d2 ongeslagen kampioen, ook TVO b1 pakt titel 
> Wist u datjes… 

> De Zonnebloem; zon in de schoorsteen 
> Nieuwjaarsreceptie van Zomerfeestbestuur op 1/1 en  
   19/1 Jovink cs. bij Midwinterfeest 

> Laatste week nieuws 
> Zonnebloem en Kras; verzorgde vakantie  

> TVO marathon kaarten 2 februari 
> Balans TVO handbal 
> Terugblik op SSF feest 

> Opiniestuk Jan Busscher 
> Parochienieuws 
> Datumbank 

> Extra bijlagen in kleur; 40 jaar maandblad Beckum! 
> KVO nieuws, Dankbetuiging, Vogelvreugd etc. op de valreep pag.31-32. 
 
 
Na voltooiing 40e jaargang maandblad Beckum  

Voorwoord 
BBB kent normaal gesproken geen voorwoord, maar voor deze 
bijzondere uitgave van BBB vind ik het belangrijk genoeg om daarop 

een uitzondering te maken. Een jubileumuitgave die het verdient om even 

stil te staan bij 40 jaar nieuwsgaring in Beckum. Elders in dit blad wordt door 
enkele personen uitvoerig een beschouwing gegeven over de totstandkoming 

van het blad en de worstelingen die zij hebben moeten voeren om het 
nieuws tijdig en actueel in Beckum te verspreiden. Ieder had daarin een 

eigen taak en verantwoordelijkheid. Als ik deze verhalen hoor en erover lees 
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dan roept dat alleen maar diepe bewondering en respect op voor de mensen 
van het eerste uur. En een van die mensen van het eerste uur is nog steeds 
actief, nl. Jan Ottink. Jan Ottink heeft de hele geschiedenis van BBB 

meegemaakt en kent als geen ander de historie van BBB. Als voorzitter van 
de stichting “Druk Voor Beckum” neem ik de vrijheid om Jan even in de 

schijnwerpers te plaatsen zonder de anderen hiermee tekort te willen doen. 
Als hoofdredacteur is Jan al vele jaren verantwoordelijk voor de inhoud van 
dit blad. Hij ontvangt niet alleen kopij van anderen, maar is ook zelf continu 

op zoek naar nieuws wat voor Beckum de moeite van het weten waard is. Hij 
haalt het nieuws op plekken waar wat gebeurt. Hij bezoekt bijeenkomsten, 
(jaar)vergaderingen en doet verslag van de belangrijkste gebeurtenissen. Hij 

ordent en geeft elk artikel zijn eigen plek, past lettertypes aan en past i.v.m. 
beschikbare ruimte artikelen aan. Daarnaast is hij aanwezig bij het “in elkaar 
zetten” van BBB op de laatste woensdag van de maand en maakt hij deel uit 

van het stichtingsbestuur. Bekende afleveringen onder pseudonamen als 
“Knitto” en “HekselmesienHarrie”, het overzicht van de maand in één volzin 
en andere artikelen komen van zijn hand. Kortweg gezegd is Jan nog steeds 

één van de aanjagers van ons huidige maandblad. 
 

Hoewel niemand onmisbaar is in een organisatie, hoop ik van ganser harte 

dat we nog lang een beroep mogen doen op Jan en van zijn inbreng kunnen 
genieten. Ik besluit met een welgemeend woord van dank aan allen die het 
veertig jaar lang mogelijk hebben gemaakt om (Zwart op Wit en) BBB elke 

maand weer opnieuw te laten verschijnen en te verspreiden. 
Ik wens BBB nog vele jaren toe en u als lezer van dit blad evenzoveel jaren  
leesplezier. 

                                                                                     Egbert Pasman  

 

 

Wat bracht ons het jaar 2012? 
Deze allesbeheersende vraag willen we ook dit jaar stellen aan een 

aantal Beckumers- en betrokken personen. Het jaar waarin in hoog 
tempo mooie en slechte zaken voorbij vlogen, positieve en negatieve 

gebeurtenissen aan de orde waren en waarin iedereen ongetwijfeld 
individueel geraakt kan zijn door persoonlijke voorvallen van welke 
orde dan ook! 
 

Diane Noordink, jarenlang de spil bij TVO handbal voor wat de nieuwsgaring 
betreft. En met name onder het blad Break Out, het actuele informatie-

bulletin over allerlei handbalzaken, ‘zette zij nadrukkelijk de handtekening’. 
En Diane was ook actief bij diverse andere activiteiten voor deze Beckumer 
sportafdeling. Verder heeft ze 6 jaar deel uitgemaakt van de 
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avondwakegroep in de kerk. ‘Zelf vind ik dat 
nog steeds het meest mooie maar ook meest 
intensieve vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan 

in- en voor Beckum’. Diane is vanwege haar 

beroepsbetrokkenheid bij zorgzaken, Carint-
Reggeland, in eerste aanloop betrokken 

geweest bij de werkgroep zorgvoorzieningen 
voor ‘versterking medische faciliteiten’, dat 
onderdeel is van het Dorpsplan Plus voor 

Beckum-Oele. Zo was en is zij een nuttige spil 
in de Beckumer samenleving. 

 

Mark Wijlens is de levensgenieter, die bij 
TVO een tijdje in de 1e selectie 
voetbalde. Maar bij motorcrossen - en 

randzaken daaromheen organiseren - 
gaat zijn hart sneller slaan. Bij het 
jongste Volle Polle evenement was hij 

nadrukkelijk present. Niet hoog van de 
toren blazend, maar als penningmeester 
gewoon praktisch een nuttige schakel 

zonder poespas, dat is Mark Wijlens! 
Momenteel voetbalt Mark weer actief, nu in TVO4, dat met een mix van 

routine, degelijkheid en werklust hoge ogen gooit in de huidige competitie. 
Wat heet; TVO 4 is nog ongeslagen en per week groeit het zelfvertrouwen. 
Mark is ook lid van de stuurgroep Werk aan de Winkel, dat het Dorpsplan 

Plus project aanstuurt. Hij is hierbinnen contactpersoon van de werkgroep 
Kleinschalige woningbouw. En ook; Mark is aftredend bestuurslid van de 
dartclub DCB. 

 
Harry Jannink woont op De Kolle in Stepelo en 
heeft onlangs de tuin grondig gerenoveerd. 

Maar vorige maanden werden ook schuren 
gesloopt en wordt nu een nieuwe schuur 
gebouwd. Kortom, erve Jannink gaat grondig 

op de schop, maar daar willen we het nu niet 
over hebben. Harry was een begenadigd 
voetballer bij TVO1, vooral jaren’70 en haalde 

zelfs 4e klasse voetbal. Het tandem Harry 
Jannink – Henk Morsink was in die periode 

een bekend sterk duo rond het middenveld. 
Harry was later jarenlang een actief 
ondernemend lid van het Zomerfeestbestuur. 
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Vol ideeën, niet vies van een stunt en gewoon aanpakken, was zijn devies. 
De gouden jaren ’80-’90 en nog daarna zullen insiders zich best herinneren! 
Van het zondagmorgen zaalvoetbalteam nam hij onlangs afscheid. 

 
Sigita Wijlens, jawel, de vrouw van de 

erevoorzitter van TVO, woont sinds juli 
2011 in Haaksbergen. De geboren 
Litouwse onderwijzeres Sigita Kupciuniene 

trouwde in 2005 met Jan Wijlens. De 
families Kupciuniene en Wijlens met een 
kleine groep bekenden uit het verre 

Nederland vierden daar een onvergetelijk 
feest. Eens in de twee - drie maanden 
ongeveer gaan Jan en Sigita nu richting 

Litouwen om haar familie - ouders en 
zonen (met sinds kort ook een 
kleindochter!) - te ontmoeten, te steunen 

en bij te praten. Sigita is geregeld, met Jan, bij TVO om te helpen bij het 
kleedkamers schoonmaken. Ze heeft zich nijver op de Nederlandse taal 
gestort en ‘kan zich al best redden’ en verstaanbaar maken. 

 
Barend Meijer (66 jaar en 5 jaar 
gepensioneerd), een telg van de Meijers – 

geboren op erve Klein Altena – woont in 
relatieve rust aan de Wolfkaterweg. Hij was 

in zijn actieve loopbaan directeur bij 
Countus (accountants en adviseurs) te 
Enschede en mede oprichter van het 

subsidieadviesbureau Subvention, waar één 
van de eerste medewerkers de bekende 
Beckumer Marco Ottink is. Barend was al op 

jeugdige leeftijd penningmeester van het Paardenfonds Beckum eo. Voor de 
School- en Volksfeesten (eindjaren ’60) – in de tijd van het grasbaanracen - 
en de Beckumer kinderfeesten vervulde hij jaren een actieve rol. En van 

hieruit werd hij gevraagd om bestuurslid te worden bij de Hengelose 
Oranjevereniging en toentertijd de activiteiten met Koninginnedag opstartte 
in Beckum, zoals de kinderoptocht met een drumband en het Oranjebal bij 

Boenders met optreden van bekende artiesten. Vanwege zijn interesse voor 
de historische waarde van Beckumer culturele zaken en kenmerken nam hij 
een jaar geleden als penningmeester zitting in het bestuur van het Historisch 

Archief Beckum e.o. Barend wordt ook geregeld als ‘oppas-opa’ bij de 
basisschool gesignaleerd om zijn kroost, de kleinkinderen af te halen. 

De allesoverheersende vraag; hoe kijk je persoonlijk terug op 2012? 
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Diane: 2012 was in de wereld een roerig jaar met een wereldwijde recessie 
waardoor we allemaal wat bewuster omgaan met de inhoud van onze 
portemonnee. Het lijkt wel of alles anders moet, alles voortdurend ook in 

verandering is. Nederland verandert, de mentaliteit, de economie, het 
zorgstelsel, de politiek.  

Persoonlijk heb ik natuurlijk ook met die veranderingen te maken, als burger, 
als medewerker en als ouder. In ons gezin ook verandering, onze jongste 
woont dit jaar al gedeeltelijk op zichzelf in Emmen, Een mijlpaal, loslaten… 

even wennen. Maar ook een goed jaar, iedereen gezond en actief, genoeg te 
eten en de kachel brandt. Eigenlijk niks te klagen!  
Mark: Goed ondanks de crisis die ook zeer in mijn vakgebied (de bouw) 

heerst, toch een contract gekregen als assistent uitvoerder in de 
utiliteitsbouw. En onlangs op een project als eindverantwoordelijke gestart. 
Verder druk geweest met de Volle Polle om er toch een (zeer) succesvol jaar 

van te maken, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Verder net een succesvol 
weekend SSF afgesloten wat toch een heel weekend voor een vol en gezellig 
Proggiehoes heeft geleid. 

Barend: Het jaar 2012 is voor mij persoonlijk geen jaar geweest waarin 
bijzondere dingen hebben plaatsgevonden. Wat mij wel aansprak dat de 
Verenigde Naties het jaar 2012 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de 

Coöperatie en dat door de Rabobanken hier veel aandacht aan is besteed. 
Als vertegenwoordiger van Beckum ben ik ledenraadslid bij de Rabobank 
Centraal Twente en zie hoe coöperatief werken vele voordelen kan hebben 

en ik vind dat hier maatschappelijk nog veel meer uit te halen is. 
Harrie: Met een goed gevoel, want we zijn gezond door het jaar gegaan en 

met het werk gaat het goed. We zijn bezig met een nieuwe uitdaging op 
gebied van mestverwerking en hopen volgend jaar omstreeks mei 
operationeel te zijn. 

Sigita: Het is nog steeds wennen in Nederland. Ik begon in sept. 2011 direct 
te werken en hoorde vooral Twents; dat is nu nog zo en dat maakt het 
Nederlands leren moeilijker, ook omdat ik niet gewend was aan fysiek werk. 

Hoogtepunt dit jaar was de geboorte van het eerste kleinkind op 8 juli na 
een lange en spannende tijd. 
 

Heel iets anders; de functie van BBB in ons dorp / wat zou meer of 
minder vermeld moeten worden:  
Diane: Eigenlijk moest ik een hele tijd nadenken over deze vraag en het feit 

dat ik een hele tijd moest nadenken of ik nog zaken mistte of anders zou 
doen, zegt denk ik genoeg…. Er plopt niets op want ik vind al jaren het blad 

een kwalitatief hoogstaand dorpsorgaan met een goede mix van sport, kerk, 
dorpsraad, politiek, beleid etc. Het is ook nog eens fraai vormgegeven en 
qua journalistiek dik in orde. Eigenlijk wil ik dus geen suggesties doen maar 

een dikke pluim uitdelen aan allen die zich hiervoor inzetten.  In het 
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Hengelose staat BBB bekend als een dorps/ wijkorgaan dat zich  positief 
onderscheidt. Alhoewel, vooruit…. Een kleine suggestie ook al komt deze 
misschien oubollig over: een leuke puzzel met een aardigheidje dat je kunt 

winnen zou wel aanvullend zijn. 
Mark: BBB is een goed medium om iedereen in het dorp te informeren. 

Vooral de mensen die niet de laatste technische ontwikkelingen volgen en 
toch graag op de hoogte willen blijven. Merk toch dat ik nu steeds meer via 
de social media op de hoogte blijf van de ontwikkelingen in Beckum (en daar 

buiten). Verder wat meer/minder vermeld moet worden; ik vind het aandeel 
TVO groot in de BBB. Maar iedereen heeft de mogelijkheid om stukken voor 
de BBB in te zenden. 

Barend: Ik vind dat dit een belangrijke uitgave is voor Beckum, je vindt 
hierin elke maand toch een goede weergave van wat er zoal speelt in onze 
gemeenschap. Ik hoop dat BBB nog een lang bestaan mag hebben en heb 

respect voor alle vrijwilligers die het toch maar presteren om elke maand  
weer een uitgave uit te brengen. 
Harrie: Leuk, goed verzorgd blad, mag iets breder opgezet worden; iets 

minder sport en meer algemene zaken. 
Sigita: Het is nog steeds moeilijk voor mij om het te lezen, want ik ken de 
mensen en de geschiedenis nauwelijks. 

 

Voel je je betrokken bij de wereldse zaken als ellende/ spanningen in 
het Midden Oosten, kredietcrisis in Zuid Europa en Nederlandse 
politiek? 
Diane: Ben een fanatiek volger van binnen – en buitenlands nieuws.  Via 

krant  en TV maar zeker ook via internet volg ik dagelijks de perikelen en 
vind daar ook vaak wel  wat van. Dit heb ik van huis uit meegekregen. Mijn 
moeder was politiek bewust en ze vond ook dat je niet alleen maar 

standpunten moest roepen maar dan ook wat van de inhoud moest weten. 
Wat dat aangaat gruwel ik van het oppervlakkige zwart- wit denken dat hand 
over hand toeneemt. Met de komst van internet is de wereld veel  kleiner 

geworden. Er komt zoveel nieuws op ons af dat het steeds belangrijker wordt 
om af en toe ook te filteren.  Maar veel zaken die spelen hebben invloed op 
ons dagelijks leven. Daar kunnen we niet omheen. Zoals de kredietcrisis in 

Griekenland, die  raakt ons allemaal…. Als het me dan toch raakt wil ik het 
ook een beetje begrijpen. 

Mark: Voel me zeer zeker betrokken. Maar merk toch dat ik daar 
weinig/geen tijd in steek. 
Barend: Ik maak mij niet zo druk over de politiek, maar ik vind wel dat ze 

ééns spijkers met koppen moeten slaan om uit de crisis te komen. Dit geldt 
zowel voor de politiek in ons land als de Europese. 
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Harrie: De kredietcrisis speelt wel een grote rol minder werkgelegenheid en 
meer bezuinigingen, maar je moet vooruit kijken en positief blijven. Voor 
mensen met een goede instelling en vakkennis blijft er altijd wel werk 

Sigita: Ik lees elke dag een Litouwse krant en kijk Nederlandse en Litouwse 
tv. We hebben een schotel. 

 

We hebben het in Beckum goed voor elkaar, maar…..: 
Diane: Een multifunctionele accommodatie met alles onder één dak in het 

nieuwe dorpshart zoals ooit in de structuurvisie van Beckum beschreven, 
blijft iets om van te dromen en naar te streven! 
Mark: We hebben het zeker goed voor mekaar met de gemeenschap. Alleen 

heb ik het idee dat we al 10 jaar stil staan (worden gezet) in Beckum. Vooral 
in de woningbouw, wat weer gevolgen heeft voor de ‘leefbaarheid’ in 
Beckum. Denk aan een peuterspeelzaal, basisschool, dorpswinkel, 

sportverenigingen, café, etc. 
Barend: In de nabije toekomst moeten in Beckum de noodzakelijk 
voorzieningen als basisschool, winkels, sportbeoefening ed blijven om om 

Beckum een levendige gemeenschap te laten blijven. 
Harrie: Maar het zou beter zijn al we samen als gemeenschap meer gaan 
samenwerken. Verder is er vaak veel kritiek op mensen die zich als 

vrijwilliger inzetten, dit zou wel iets anders kunnen. 
Sigita: Ik wacht op de nieuwe kleedkamers ivm. de schoonmaak. Dan kan 

er misschien een professionele kar met attributen komen, zoals ik die ook 
gebruik in hotel Scholtenhagen. Nieuwbouw is nodig in Beckum, want er 
komen steeds minder jonge kinderen. 
 

Volgorde van prioriteit of waar moeten we ons vooral druk over 
maken; nieuwe snelweg Varsseveld-Enschede niet door Beckum / 
kunstgrasveld bij TVO in Beckum / snel nieuwe locatie voor 
nieuwbouw Beckum / winkelvoorziening in Beckum of…: 
Diane: Beckum is een krimpdorp heb ik gelezen in de dorpsvisie 2011. In 

krimpdorpen is het belangrijk om een aantal zaken overeind te houden. De 
belangrijkste  zijn voorzieningen die met “sociaal contact “ en  “je veilig 
voelen” te maken hebben zeker voor kwetsbare dorpsgenoten. De komst van 

zorgvoorzieningen in de Beukenhof met spreekuren van een huisarts en 
therapeutische diensten is een verrijking voor Beckum, met name voor 

mensen afhankelijk van openbaar vervoer en met weinig mantelzorg. Ook 
een bloeiend verenigingsleven hoort bij een leefbaar dorp. Het stimuleert 
sociaal contact en noaberschop. Om bestaande voorzieningen te behouden 

(school, kinderdagverblijf, sport) heb je wel een bepaald basisvolume nodig. 
Dus nieuwbouw in Beckum is zeker ook belangrijk. Eigenlijk zijn alle 
genoemde zaken belangrijk en ligt het er maar aan waar je woont en in 
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welke omstandigheden je verkeert of in welke levensfase je zit om aan te 
kunnen geven wat het belangrijkst is.  
Mark: Het tracé van de nieuwe N18 is volgens mij al bekend en er is naar 

mijn weten geen sprake van een snelweg door Beckum. Zoals hierboven 
vindt ik de woonvoorziening in Beckum belangrijk wat weer gevolgen heeft 

voor de overige punten. 
Barend: -dat de nieuwe snelweg Varsseveld-Enschede er snel moet komen 
zodat de verkeersstroom in Beckum  minder wordt 

-dat er voortgang wordt gemaakt met de bouwplannen in Beckum.  
Harrie: Snel nieuwe locatie voor nieuwbouw Beckum, nieuwe snelweg 
Varsseveld-Enschede niet door Beckum, winkelvoorziening in Beckum, 

kunstgrasveld TVO. 
 

Met Kerstmis…   
Diane: Kerst is bij ons vooral een familiefeest  en al jaren volgens we 
hetzelfde programma,  één van de kerstdagen nodigen wij de ouders van Ino 
uit om gezellig bij ons te komen eten.  De laatste jaren helpen de kinderen 

mee om het menu te bedenken en de maaltijd  klaar te maken en  dat is 
genieten! De andere kerstdag vieren we met mijn zus en kinderen om en 
om, het ene jaar in Haaksbergen, het andere jaar in Beckum. Gezellig 

samenzijn, geen overdreven toestanden. Geen kapitalen aan cadeaus of 
overdreven luxe maaltijden. Het is wel ieder jaar weer kijken naar de 

planning want meestal is Ino met één van de kerstdagen wel aan de beurt 
om te werken. 
Mark: Heb het mooi bekeken ik ga lekker van 2e Kerstdag tot Oudejaarsdag 

een midweekje motor rijden in zuid Spanje met enkele leden van Cross-Sport 
Beckum  (Volle Polle). Ik heb geen hekel aan bovenstaande dingen maar heb 
er wel een hekel aan dat rond kersttijd alles ‘gezellig’ moet zijn. 

Barend: Met Kerstmis  hebben we thuis een kribbe en een kerstboom staan 
en we eten gezellig thuis met kinderen en kleinkinderen. 
Harrie: Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kunst-

kerstboom staan en we eten ergens thuis met familie. 
Sigita: We zijn dan in Litouwen samen met de familie bij de ouders met 
ongeveer 19 mensen. Moeder doet op kerstavond een gebed en breekt de 

hostie en deelt het rond. We geven ook een cadeau via lootjes trekken. Er 
zijn veel tradities, bv. moeten er 12 gerechten op tafel komen. Kerstavond 
geen vlees of veel eten (eind van de advent)-een bord op tafel zonder eten 

voor de herinnering van de overledenen. Dat bord blijft de hele nacht staan 
,omdat de geest terug kan keren. Op 25 december komt Santa Claus met de 
cadeautjes. Veel gewoontes stammen uit Pagonis tijd. Dat is de oude 

natuurgodsdienst voor de christelijke tijd. Daar komt nu steeds weer meer 
belangstelling voor. 

                                                                                         BBB redactie 
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Wangedrag bestrijden is  
een kwestie van volhouden 
Respect, dit woord heeft ontegenzeggelijk een zware lading kregen in 

de eerste twee weken van december.  
 

In de gewone maatschappij, maar ook bij de voetbalsport in het bijzonder. 

Waar emotie heerst, maar daarbinnen de grens van het toelaatbare nog te 
vaak wordt overschreden. Zo ook onlangs op die fatale decemberzondag bij 
een voetbalveld in Almere. 
 

‘Zonder voetbal geen respect’, heel Nederland droeg het uit. Zichtbaar 
op de velden, in kantines, in huiskamers, bij de discussies in de pers en op 

tv. Is het dan iets om nog in BBB te memoreren? Maar natuurlijk is het dat! 
Geweld en misdragingen op de velden zijn, helaas, van alle tijden. Ook bij 
ons, in de buurt en verderaf spelen zich mistoestanden af. Van een 

doodschop, van slaan of bedreiging van spelers en zelfs scheidsrechters, van 
wegmoffelen nadien van gele kaarten na ‘een goed gesprek’ in de 
kleedkamers of kantine. Dus een beroep doen op het fatsoensgedrag van 

spelers en/of begeleiding kan niet vaak genoeg herhaald worden. 
 

De overheid, de KNVB, de besturen en andere functionarissen van clubs 

stoeien dan, na weer een ernstig incident, met beoogde maatregelen om het 
tij te doen keren. En dan gaat men weer over tot de orde van de dag. 
Strenger straffen; uitsluiten, flinke boetes etc. het klinkt allemaal legitiem. 

Maar daarmee is de kern van het probleem niet opgelost. Want bij de 
opvoeding – in de volgorde van ouders, club- en elftalbesturen in de vorm 

van grensrechters, aanvoerders, scheidsrechters etc. – moet het woord 
respect er voortdurend worden ingehamerd. 
 

Preventief, voor de wedstrijd, elke week weer. Zoals al eens gesteld is in de 
beschouwingen; al vanaf de jeugd moet een spelertje na de wedstrijd eerst 
gevraagd worden, heb je een fijne sportieve partij gespeeld, ipv. het je 

gewonnen? Benader de tegenpartij vooraf, wens ze een sportieve voetbal-
wedstrijd toe, druk ze de hand. Hierbij is de wens de vader van de gedachte, 
zeker. Maar bij herhaling respect en fatsoensnormen benadrukken en 

uitdragen, kan een begin zijn. Daarmee vooral doorgaan dus… 
Met de aanstaande Kerstgedachte ook een bemoedigend streven… 
                                                                                     Jan Ottink 
 
 

Alle BBB lezers fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toegewenst!! 
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Positieve plannen voor BBB 
De stichting Druk voor Beckum kwam bijeen om het jaar 2012 te evalueren inzake 

alle druk-,BBB en aanverwante zaken. Het werd een positieve discussie; de financiële 
positie is gezond, de personele bezetting goed, de kwaliteit van BBB incl. foto’s is 
naar verhouding prima. 

Natuurlijk werden ook minpunten benoemd en verbeteracties voorgesteld. Want de 
lay out ‘verspringt wel eens’ de laatste nummers bij gebruik van verschillende labtops, 
Word en/of pdf-opmaak. De precieze oorzaak wordt nog een bestudeerd om tot 

verbetering te komen. Opnieuw blijkt in de recente novemberuitgave –zeker in een 
aantal nummers- weer een advertentieblad gemist te zijn. Jammer en sorry! Ook de 
foto’s zijn soms te klein afgedrukt, dit gaat ten koste vd. scherpte. De redactie zal 
trachten deze verbeterpunten definitief te realiseren. 

 
Adverteren in BBB goedkoper! 
De tijd van recessie betekent dat er terecht kritischer gelet wordt op kosten. Ook 

menig ondernemer heeft minder te besteden waardoor wij te maken krijgen met een 
mogelijk meer kritische benadering tav. het opnieuw plaatsen van een advertentie, al 
is die dan ook voor BBB ‘luxueus’ in full color geprint. Om deze lastige periode door te 

komen is het voor de ondernemers echter juist noodzakelijk om goed aan de weg te 
blijven timmeren. Niet meer adverteren werkt in dat geval averecht. De St. Druk v. 

Beckum heeft daarom besloten om onze BBB adverteerders tegemoet te komen. 
 
De advertentietarieven worden voor de nieuwe jaargang, vanaf maart 

2013, verlaagd met 10 %  
Deze geste is een blijk van waardering voor uw steun aan Beckum Beter Bekeken. We 
hopen dat dit aanleiding zal zijn om uw advertentie te handhaven en dat we met deze 
actie mogelijk nieuwe adverteerders binnenhalen! 

 
Nieuwe printer wordt aangeschaft 
Men heeft zich beraden over de situatie van de grote printer. Er was een aanbod van 

de leverancier om het leasecontract te verlengen dan wel een nieuwe te kopen. 
Gezien de financieel opgebouwde reserves, gegarandeerde blijvende service voor 5 
jaar én lagere maandlasten gaat de St. Druk voor Beckum met de leverancier van 

Canon om tafel om een nieuw contract tot koop van een nieuwe printer rond te 
maken. De voortschrijdende techniek betekent ook dat straks de kwaliteit van af te 
drukken foto’s verbeterd wordt. Alles overziende kan hiermee dus een win-win 

situatie ontstaan. 
 
Esther gaat het BBB team versterken 

We hadden in de oktober BBB al vermeld, dat Esther Rouwenhorst, van beroep 
journaliste en freelance schrijver, genegen is om voor BBB haar aandeel te leveren. 
Streven is om haar periodiek te vragen voor het schrijven van redactionele stukken en 

we willen haar dan ook in het BBB redactieteam opnemen. Dat kan een eerste stap 
zijn, om in de nabije toekomst de eindredactie voor BBB te ontlasten, dan wel een 
andere personele invulling te geven. Je zou kunnen zeggen: Na 40 jaar is ‘t mooi 
geweest. 
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40e jaargangen Beckumer maandblad voltooid 
Met deze december uitgave van BBB zijn vanaf 1973 6 jaargangen Zwart op Wit + 34 
jaargangen Beckum Beter Bekeken verschenen. 

Dit memorabele feit is aanleiding om in dit nummer een aparte middenbijlage op te 
nemen met kleurenfoto’s. Daarin worden zo’n beetje alle medewerkers gedurende die 
40 jaar gememoreerd en de respectievelijke eindredacteuren blikken terug met hun 

interessante ervaringen uit die tijd. 
                                                                                                 Jan Ottink 

 

 

Wachten op bouwvergunning en aftreden van 
voorzitter Arend ten Barge bij sv. TVO 
Op de TVO omni jaarvergadering 26 november jl. was het voornaamste 
onderwerp de stroef verlopende onderhandelingen met de gemeente 

Hengelo voor de bouwvergunning van nieuwe kleedkamers. Het groene 
licht voor het financiële plaatje tot bouw van een nieuwe kleed-
accommodatie was door de gemeente al in augustus gegeven. Maar de 

vlag kan nog niet uit bij TVO, want voor de vergunningsprocedure met 
welstandsnota en vooral stedenbouwkundige aspecten zitten de 
ambtenaren op een andere golflengte. Bleek dus duidelijk na enkele 

vervolggesprekken.  
Als BBB redactie willen we de situatie duidelijk omschrijven voor onze 
lezers. Want dát is de essentie van de kwestie; Beckum, lees TVO ergert 

zich aan het gewichtige, afstandelijke gedoe op het stadhuis. Natuurlijk, 
zoals het TVO omni-bestuur ook stelt, je hebt die ambtenaren gewoon 

nodig om die bouwvergunning te krijgen en ze blijven in conclaaf. Zoals 
ruim een week geleden nog een gemeentelijke afvaardiging op de 
geplande kleedkamerbouw locatie was en met enkele TVO vertegen-

woordigers nieuw vervolgoverleg voerde.*) De wens om eind begin 
volgend de bouwstart te kunnen maken en ergens na de zomer 2013 de 
kleedkamerbouw voltooid te hebben, is nu niet realiseerbaar. Eea. had 

mooi gepast in het kader van het 80 jarig bestaan van de sv TVO in 2013, 
maar ja….*) De uitkomst van die recente bespreking staat samengevat te 
lezen op pagina 2 bij Laatste week nieuws. 
 
Secretaris Martin Mulder deed algemeen verslag van de commissies en de 
afdelingen voetbal, handbal en volley. Een positieve terugblik op veel 

zaken en goede samenwerking. Een kanttekening werd gemaakt inzake 
enkele ongenuanceerde opmerkingen vanuit een deel van de achterban. 
Mn. over de moeizame vorderingen van het kleedkamerplan, waarbij men 

de feiten niet kent ‘en elkaar maar wat naroept’. Dit tot teleurstelling van 
het bestuur, dat toch druk is om alles in goede banen te leiden. 
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Aftreden omnivoorzitter Ten Barge 

 
'Arend ten Barge neemt afscheid van voorzitterschap omni TVO, secretaris 

Martin Mulder overhandigd bloemen en attentie' 
 
Op de jaarvergadering werd ook het aftreden van Arend ten Barge 

gememoreerd na acht jaar het voorzitterschap van de omnivereniging te 
hebben vervuld. ‘Vanaf november 2004 is hij, eerst als ad-interim, sv. TVO 
voorzitter. Omdat zich nog geen kandidaat als opvolger heeft aangemeld, 

blijft Ten Barge als ‘demissionair voorzitter’ lopende zaken voorlopig verder 
afwikkelen. Secretaris Martin Mulder schetste Ten Barge als een 

gemeenschapsman, sociaal, bedachtzaam en kundig in oplossingen 
denkend. Hij was sterk in details en op het gebied van vergunningen en 
overleg met alle instanties een prima representant voor de sv TVO. 

Gehoopt wordt dat een nieuwe voorzitter van de sv TVO binnen afzienbare 
tijd toch aangesteld kan worden. Arend kreeg onder applaus een geschenk 
en bloemen uitgereikt. De dankwoorden van Arend waren samengevat; we 

hebben met het bestuur de structuur van TVO nieuw opgezet, dat is gelukt 
met prima functionarissen. ‘Er is veel bereikt op accommodatiegebied en ik 
mag wel zeggen, alles heb ik graag gedaan!’.  

 
De diverse commissies binnen de sportvereniging gaven een positief beeld 
van de huidige situatie. Bij voetbal, handbal en volley draaien de zaken 

naar vermogen goed. De sponsorcommissie blijft actief zoeken naar 
nieuwe bronnen en heeft sponsorcontracten vernieuwd. Financieel heeft 
de sv. TVO de zaken goed op orde en de positie is zonder meer gezond. 

De kantinecommissie, bij monde van Egbert Pasman, deed verslag van de 
opknapbeurt vd. kantine, verbetering van hygiëne in de keuken en andere 

zaken. 
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Wel is er bestuurlijk een vacuüm, want bij zowel de handbal- als 
volleyafdeling is de positie van voorzitter vacant. Ook hiervoor wordt de 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter voortgezet. Het TVO Gilde, een club 

van sympathisanten, doneert jaarlijks gelden tot aanschaf van materialen 
en middelen voor de omnivereniging. Een voorstel tot aanschaf van een 

zitmaaier voor de accommodatie werkgroep wordt aangehouden in 
afwachting van een nader onderzoek van deskundigen inzake noodzaak en 
nut bij het onderhoud van het kunstgrasveld. Wel worden twee mobiele 

doelen voor de velden bekostigd. Verder werd de bemanning vd. 
bouwcommissie kleedkamers nog eens aangegeven; Alfons Harink, Martin 
Mulder, Marco Ottink, Eric Temmink, Hennie Jannink en Robert Morsink. 

Theo Wijlens riep als contactpersoon tussen TVO en Zomerfeeststichting 
iedereen op om straks bij de Midwinterfeesten op 19 januari zich in te 
zetten tot welslagen van dat evenement, waar Jovink & the Voederbietels 

voor spektakel zullen zorgen. Gezien de verwachte grote belangstelling kan 
het een financiële klapper worden. En daar kan TVO dankzij massale inzet 
van de leden dan flink wat verdienen. 

                                                                                           Jan Ottink 
 
 

‘Nieuwe bewoners gefeliciteerd’ 
In de Twickelzaal van het Wapen van Beckum druppelden de 

genodigden en nieuwe bewoners van het seniorencomplex de 
Beukenhof binnen op 22 november. 
Het complex werd officieel geopend en een vijftal sprekers deden vooraf hun 
betoog. Over hoe het begon, hoe het uiteindelijk wel zo’n 14 jaar heeft 
geduurd en hoe de realisering het laatste jaar tot stand kwam. Want het 

WoZoCo plan kende in aanloop een moeilijke bevalling, insiders weten er 
alles van. Welbions directeur Harry Rupert repte over leefbaarheid in het 
dorp, voorspoedige bouw dankzij goede samenwerking, tevredenheid over 

complex en Beckumer initiatieven bij de aankleding rondom. Over de 
tijdrovende voorgeschiedenis memoreerde hij; het was een project met een 
baard, maar alles is nu op zijn pootjes terechtgekomen. Alwie Mulder 

namens de bouwcombinatie Kormelink-Mulder sprak ook over goede 
onderlinge samenwerking tussen ‘de bouwers’, gemeente, Welbions, TVO en 
parochiebestuur. Dorpsraadvoorzitter Wim Brunnekreef; ‘een lang 

gekoesterde wens voor de senioren is eindelijk in vervulling gegaan en een 
pluim op de hoed voor alle betrokkenen. Want de zorglocatie krijgt up to 
date voorzieningen zoals huisartsenpost, fysio-, podo- en prikpost, die in 

dagdelen zitting hebben in het Carint appartement ter plaatse’. Bennie 
Goselink sprak lovend over de inrichting rondom oa. geheel nieuwe 
pastorietuin met paden, banken, een brug etc. waarvoor veel donaties vanuit 
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de betrokken Beckumer bedrijven zijn gedaan. ‘En de BOP ploeg van de 
parochie heeft hierbij ook veel werk verzet’. 
Nieuwe burgemeester van Hengelo Sander Schelberg had voordien al veel 

handen geschud. Hij bekende dat hij voor zijn aanvaarding van het 
burgemeesterschap van Hengelo in Beckum had rondgekeken voor een huis. 

Maar dat is er dan niet van gekomen… Hij herkende, geboortig in Weerselo, 
het typische noaberschap van Twentse dorpen in Beckum. De burgemeester 
toonde bewondering voor hetgeen in Beckum gerealiseerd is met de 

Beukenhof. ‘Mooi toch, dat ook ouderen zo lang mogelijke thuis in Beckum 
kunnen blijven wonen’. Hij overhandigde Rie Menkehorst - actief geweest bij 
de voorbereidingen - en een vd. eerste bewoners, een plaquette aangeboden 

door de gemeente Hengelo. 

 
Burgemeester Welberg en Rie Menkehorst onthullen het naambord Beukenhof,  

onze fotograaf Harrie Jannink kiekt -rechts gehurkt- ook mee 

 

 
           Burgemeester Schelberg overhandigd schilderij aan Rie Menkehorst 
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VEERTIG JAAR UITGIFTE VAN EEN 
BECKUMER MAANDBLAD  
 

Veertig jaar schrijven voor het Beckumer 
maandblad 
Dit is de laatste uitgave in 2012 van Beckum Beter Bekeken. Na 6 

jaargangen Zwart op Wit en 34 jaargangen BBB is dus nu 40 jaar de 

uitgifte van een plaatselijk maandblad voltooid. 

En bij de vervolmaking van deze 40e jaargang willen we de belangrijkste 

schrijvers, cq. redactieleden en medewerkers uit het verleden benoemen.  

De respectievelijke eindredacteuren - uit het verleden van Zwart op Wit tot 

Beckum Beter Bekeken - Eddy Drenth, Jan Ottink, Jan Wijlens, Richard ter 

Avest (en later weer Jan Ottink) vertellen erover in deze speciale bijlage. 

Wat waren hun ervaringen toentertijd bij het schrijven voor het Beckumer 

maandblad, volgen/lezen ze BBB nog en wat is er verder van hun 

geworden? 

 

Ook de schrijvers en redacteuren: Marijke Verholt, Jan Waanders, Remond 

Molenkamp, Roelof Vossebeld, Alex Vossebeld, Aukje Krommendijk, 

Franklin Veldhuis, dat waren in hoofdzaak meerdere jaren de vaste 

medewerkers. En ook, vanaf de 1e Zwart op Wit uitgave in 1973 (gedrukt 

op een 2e hands offsetpers  in oa. de TVO kleedkamer), waren Bennie 

Wienk, Johan Bauhuis, Jan Wijlens, Alwies Derkink, Berto Kokhuis, Marinus 

Wolters, achtereenvolgens de drukkers (offsetplaten eerst van Clemens 

Pot) en later Gerrie Lansink, tevens jarenlang advertentiecoördinator(!), 

Herman Dijkstra, Rinus Mulder en nu Leo van het Bolscher, Johan 

Menkehorst, Jan Busscher en Egbert Pasman de kopieerders. Cees 

Landman regelde aanvankelijk het externe advertentie/foto-drukwerk, later 

via Johan Schutte van Sundruk. 
 



JUBILEUMBIJLAGE DECEMBER BBB 2012 

 
Jan Ottink vorig jaar met vrouw Ine en kleinzoons Kars en Jorn bij de stoomtrein, 
eindstation in Boekelo 
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Het lay-out(plak!)werk was in handen van Jan Ottink met inbreng van 
Wijnand ten Vregelaar, Henk Timmer (plakwerk in de bovenruimte van 
sportzaal ‘t Geertman, nu bestuurskamer + verzorgingskamer). Later 

(steeds meer gedigitaliseerd) met inbreng van Wendy Breukers, Toyna 
Ottink, Frank ten Dam, Tonnie Vossebeld (advertentiecoördinatie) en Bert 

van Dijk. Met foto’s van Bennie Vossebeld en Harrie Jannink en vervolgens 
vaak ook rechtstreeks geleverd door kopijschrijvers en verenigingen. En 
volledigheidshalve hadden we diverse typistes; eerst de assistente van 

Henk ter Braak(!), Marianne Wielens, Henriëtte Wielens, Yvonne Katier, nu 
Wielens, Trudy Mentink, Ria Jannink, Diny Annink, Marga Wijlens, Julisca 
Temmink. Voor de afwerking van het maandblad waren door de jaren heen 

diverse Beckumers paraat in de afwerkploeg. Evenals de bezorgers, die 
maandelijks voor distributie zorg droegen. Kortom een keur aan betrokken 
medewerkers droegen en dragen hun steentje bij aan het Beckumer blad. 

Nu al 40 jaargangen maandelijks nieuwsgaring voor ons dorp.  
Een felicitatie waard! 
                                                                                         Jan Ottink 
 

Eddy Drenth is de naam  
Vanaf eindjaren ’60 nadrukkelijk in beeld gekomen in Beckum. Hij heeft 
een breed scala aan activiteiten ontwikkeld bij TVO, op sociaal gebied en – 
uiteraard – als ‘toneelcrack’ bij Levenslust. Veel jaren succesvol op het 

Proggiehoes toneel met het toneelteam. Eddy was ook bij TVO publicaties 
een van de voorlopers met TVO nieuws (extra) en vervolgens Zwart op 
Wit. Waar hij eindredacteur was de eerste jaren en naast serieuze ook 

ludieke rubrieken introduceerde zoals L.angsdelijn. Kortom; ‘Eddy schreef 
lekker en gemakkelijk vot’. Bij de productie van Zwart op Wit toentertijd 
was ook hij getuige van het kunst-en-vliegwerk-proces bij het drukken, 

waarbij soms de bladen door de ruimte vlogen, half vaag afgedrukt. Met 
een kwinkslag werd dan geregeld de kou uit de lucht gehaald; heroïsche 
tijden! We hebben uiteraard getracht om Eddy een persoonlijk verhaal te 

laten vertellen, maar eind november/begin december was hij niet 
bereikbaar. Wat heet, hij genoot gewoon van een welverdiende vakantie. 
Ivm. tijdig inleveren van kopij moesten we de knoop doorhakken en 

hebben zelf een beeld van de 1e eindredacteur geschetst. Want we zaten 
zelf ook in dat circuit toentertijd en kennen hem van nabij. Eddy Drenth is 
de naam en zijn inbreng voor Beckumer nieuwspublicaties is van grote 

Waarde geweest! 
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Eindredacteur ‘Zwart op Wit’ Eddy Drenth in karakteristieke rol bij Levenslust 
 

                                                                              BBB redactie 
Jan Wijlens vertelt 
Voordat in januari 1973 “ Zwart op Wit” begon te verschijnen,” maakte 
Eddie Drenth al een tijd TVO-Nieuws Extra. Het gewone wekelijkse 
nummer, aangevuld met een of twee pagina’s extra nieuws. Daaruit is ook 
de behoefte gegroeid om een maandblad te gaan maken met uitgebreide 
informatie. De naam werd dubbelzinnig Zwart op Wit (de kleuren van 
TVO). 
Ik heb vanaf de zomer van 1967 de verspreiding en het drukken van TVO-
Nieuws verzorgd, hetgeen ik toen overnam van Rinus Luttikhuis, die daar 
een paar jaar eerder mee was begonnen.Ik kwam in januari 1967 op de 
lagere school als onderwijzer. Het drukken gebeurde op een 
stencilmachine op school en de leden van TVO kregen elke week een 
blaadje via hun kind of buurkind. Sommige kinderen namen er een mee, 
anderen wel tien. 
 
Een paar jaar later – ik denk in 1972 - kreeg TVO een eigen drukmachine. 
Eerst werd er gedrukt in het achterzaaltje bij café Mentink, later in de 
scheidsrechterruimte van kleedkamer 1-2, toen dat de eerste kantine was, 
tot in 1979 ’t Geertman’ werd geopend. Het was soms letterlijk kunst en 
vliegwerk. Praat daar maar eens over met Johan Bauhuis. In ’t Geertman 
kregen we op een gegeven moment een betere drukmachine.  
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Jan Wijlens op een vakantietrip bij een piramide in Egypte 

 

Nog steeds primitief vergeleken met de huidige situatie. Elke pagina moest 
apart worden geprepareerd, hetgeen op een gegeven moment met de 
fotobladzijden gebeurde bij Sundruk in Hengelo. Tot 1991 heb ik druk en 

verspreiding van zowel TVO-Nieuws als Zwart op Wit, -later BBB- begeleid 
cq. verzorgd. Een zware belasting, vooral het weekblaadje elke woensdag 

gedurende 40 tot 44 keer per jaar. Eerst copij verzamelen -dan tekst laten 
typen door Lidy Leferink  en Ria Jannink- ophalen, afdrukken, op klas en 
kind leggen en nog exemplaren naar de post brengen. Maar ik kijk met 

veel voldoening op die tijd terug. 
                                                                                         Jan Wijlens 

 

Eindredacteur Richard ter Avest in de 80-90er jaren  
Ik ben Richard ter Avest, getogen in Beckum en vierde zoon van Johnny 
en Tonny. In 1968 ben ik van Hengelo naar Beckum verhuisd, in 1978 

maakten we een plan voor het opknappen van ’t Proggiehoes, liep ik in 
Den Haag mee in een demonstratie tegen de Neutronenbom en bezocht ik 
met mijn broers een live concert van Queen in Ahoy. In 1988 ging ik het 

huis uit en in 1998 ging ik trouwen met Monique. In 2008 werkte ik voor 
het eerst in het buitenland, zoals India en Amerika.  
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In 2018 wordt rijksweg 18 bij Haaksbergen aangelegd; hopelijk leidt dit tot 
minder (vracht)-verkeer door Beckum. 
 

Mijn motivatie om eindredacteur te worden bij BBB? Niet echt over 
nagedacht. Ik schreef al een paar jaar artikelen zoals Nieuws van ’t Neutje, 
Ieder z’n vak en ander niet-sportnieuws. Niet dat ik geen sporter ben –ik 

voetbal nog steeds met veel plezier in SV Schalkhaar 11, elke 
zondagochtend- maar ik vond het als eindredacteur belangrijk om een 
brede doelgroep aan te spreken en over dorpsnieuws te schrijven van alle 

30 verenigingen in Beckum. Soms verschenen van mijn hand en later ook 
van Franklin Veldhuis wat vreemde artikelen, maar wel altijd met een 

boodschap en de nodige humor. 
 

Ervaringen? Bijzonder clubje van hardwerkende mensen, die van BBB elke 

maand een feest willen maken. Vaak heel primitief en roeien met de 
riemen etc. Als je eens wist dat de drukapparatuur vaak kraakte en rookte, 
dan is het heel bijzonder dat al die 40 jaargangen zijn verschenen. Dank zij 

vrijwillige inzet!  
Afgelopen 7 jaar was ik hoofd PR en Communicatie bij SV Schalkhaar, een 
omni vereniging met bijna 1.500 leden en het redactiewerk van ons blad 

de ‘Goal’ wordt altijd uitbesteed aan een drukkerij. Dan denk ik toch vaak 
aan Beckum terug, dat het ook eenvoudiger kan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Afwerkploeg januari 1986: vlnr. Herman Mentink, Trui Wijlens, Albert 
Waanders, Grada Vossebeld, Stien Wijlens, Jan Wijlens, Irene ter Avest, 
Tonnie ter Avest 
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Richard ter Avest per fiets op pad als verkeersdeskundige in Austin Texas 

 
Wat ik wel het leukste vond in de BBB-tijd waren de interviews en moest ik 
de boer op. Toen ik Bernhard ten Dam (Hakkelmöl’n Hendrik) wilde 
interviewen had hij al 18 kantjes geschreven tekst klaar liggen; kostte 
zweten om dat samen te vatten. Maar ieder mens heeft wel altijd een 
interessant verhaal! 
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Het gaat prima met mij. Ben dit jaar 50 geworden. Met mijn vrouw 
Monique en dochters Eljah (15) en Dong (12) wonen we in het prachtige 
Deventer, niet ver van Twente. Voor mijn werk als verkeerskundige ben ik 

vaak in Twente en anders wel een paar keer in het buitenland. In oktober 
heb ik Thinkbike-workshops gegeven in de City of Austin in de staat Texas. 

We helpen de stad met fietspaden, met een betere stedelijke inrichting en 
een toekomst met aantrekkelijke binnenstad, maar ook gezondere 
kinderen en minder gebruik van fossiele brandstoffen.  

Ook streven we naar kleinschalige oplossingen; mijn ervaringen in het dorp 
Beckum komen daarbij goed van pas. Regelmatig leiden we steden uit de 
USA, Zuid Amerika en Zuidoost Azië rond in Salland of Twente, omdat we 

in Nederland het meest fietsen, het beste spoorwegennet en de meest 
verkeersveilige wegen hebben. 
 

Ik wens de huidige redactie veel succes toe met BBB in de toekomst en 
elke maand lees ik BBB nog met veel plezier. 
                                                                                Richard ter Avest  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
December 1991 kopiëren op toenmalige stencilmachine:  
                              vlnr. Gerrie Lansink, Rinus Mulder, Johan Menkehorst 
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Het was druk op de Appelhof 6 
Daarop wandelde de hele delegatie naar het nieuwe wooncomplex, alwaar 
op de gevel aan de straatkant de benaming Beukenhof werd onthult door 

burgemeester Schelberg en Rie Menkehorst. Vervolgens konden enkele 
appartementen worden bekeken, waarvan er overigens nog 3 leegstaan 

momenteel. In het Carint appartement werd uitleg gegeven van de medische 
service die daar straks operationeel wordt voor alle Beckumers. Iedereen was 
onder de indruk van de praktische compactheid versus de toch gezellige, 

ruime indeling vd apparte-menten en aankleding rondom.  
Het was vervolgens al snel druk op het adres De Appelhof 6, waar smakelijke 
hapjes en drankjes werden geserveerd! 

                                                                                             Jan Ottink 

 

 
Nieuwe Beukenhof bewoners, deze dames genieten alvast 

 
 

We bladerden weer in het BBB archief 
…oktober 1990… 
 

De 12e jaargang BBB nummer 8 bood een breed scala aan Beckumer 

nieuws. Allereerst werd teruggekeken naar april 1985, waar bij UDI 
het kampioenschap van TVO 1 werd behaald.  
TVO naar titel met gouden glans, kopte het artikel. ‘Honderden TVO 
supporters togen naar Enschede op een donderdagavond. De jeugd voorzien 
van spandoeken en uitgedost met TVO shirts. De wedstrijd; Jan Waanders 

zag Eric Temmink in kansrijke positie staan en de zuivere voorzet werd door 
Eric ingekopt. Vlak voor rust soleerde Eric door het verdedigingsblok  en 
schoof de bal naar de meegekomen Eric Groothuis; 0-2 dus. UDI verkreeg 

een optisch overwicht door de lichtzinnige TVO middenvelders,maar TVO 
bleef gevaarlijk bij tegenstoten. Jan Waanders raakte het houtwerk, George 
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Vos lobde de bal tegen onderkant lat en schoot nog eens tegen de paal. Het 
bleef 0-2 en de ongeslagen titel was binnen. 19 Wedstrijden 32 punten, 
doelsaldo 38-17! Zondags erna bij Bon.Boys een 1-5 zege door goals van 

Clemens Heuker of Hoek, Eric Temmink, 2x Mario Ezendam en een ferme 
kopstoot van Marcel Mentink. Gouden tijden inderdaad… TVO naar de 3e 

klasse. 
 

Oktober 1990: De autocross was op het kale maïsland bij Willy 

Scholten. Cross Sport Beckum en St. Zomerfeesten zorgden voor de 
organisatie. Bijna 175 rijders deden mee, er waren zo’n 1300 toeschouwers. 
Vooraf was de toekomst van het autocrossen door insiders nogal donker 

ingezien vanwege aanscherpende regels ihkv. milieu, veiligheid en 
geluidsoverlast, maar Beckum had die zaken goed voor elkaar!  
Beckumers reden zich goed in de prijzen; oa. Frank Asbroek, Erwin Leurink, 

Ludwig Asbroek, Wijnand Menzing, Mark Asbroek en Benny Nijhof deden van 
zich spreken. 

Peuterzaal ’t Bisonneke draaide met 2 groepen in het Proggiehoes en 

‘aanmelding van nieuwe kinderen is gewenst’. November 1990 zal Elfride 
Dijkstra haar bestuurlijke activiteiten tbv de Stichting KOM beëindigen. Die 
worden overgenomen door Hermien Horstink. 

Geboren werden; Nick, zoon van Wim Laarhuis en Annet Boenders 

                  Jeffrey, zoon van Frans en Carla Bauhuis 

                  Marieke, dochter van Carla en Marcel Jannink 

HekselmesienHarry had een korte, nostalgische bijdrage; 

Disse moand vloog wear veurbiej in nen vlook en ne zuch 

Eekels raap’n was ne antrekkelijke bezighèèd 
En maan’n vol eapels gadder’n kiek wie op t’rug 
’n Mais gung met beunders tegliek wear in de koele 

Merakels nog is an too, wat he’k ’t toch wear in de rug… 
 

De toentertijd in Beckum beroemde columnist Nico Neutje had 

weer een hilarische bloemlezing: Buitenlands nieuws 
In de voormalige Oost-Duitse stad Leipzig zijn 1000-en cavia’s de straat 
opgegaan om te demonstreren tegen de rantsoenering van rauwkost en 

bodemstrooisels, nader nieuws ontbreekt nog… Op een veiling in de V.S. is 
het schilderij “de droge boerenzoon die de dove dochter van de notaris met 
het houten been probeert te versieren” van J.C. Claes (1542 – 1412), 

verkocht voor het recordbedrag van 36 miljoen roepia’s. De reactie van de 
koper, een Japanse zakenman was: “’t is ne bult geld, mer ja, dan he’j ok 

wat en aj’ t mooi vindt…’. Tenslotte voor de fans van Hans George Dichtdochman; 

We praten tegen muren, dat heeft geen enkele zin 
Want muren hebben geen oren, laat staan een onderkin. 

                                                                                                         Redactie BBB 
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Luk Akkefietjes 
De leste joar’n wot veural in de boet’ngebied’n van oons’n streek bie tied en 

wiele geregeld innebrokk’n. Innebrokk’n in boer’nschuur’n en loos’n, veural ’s 
nachs. Het blik volng’s de kenners frömd volk te wean van oawer de grèènse. 
Oost Europees’n möt dat wean, gaajes dee met oale busjes daags 

roondveurt um bie - vaake ofgeleeng’ – boerderiej’n de situaties te 
verkenn’n. Um dan ’s nachs too te sloan en grösmeijers, aandere apparaat’n 
en goeje fiets’n of weardevol spul te gap’n. Mangs waar’n de schuur’n nig 

offeslott’n en mangs wön’n gewoon brutaal de düür’n lossebrokk’n. At smons 
de leu in de smies’n kriegt, dat de schuur’n bunt losbrokk’n en mesienn’n 
brutaal bunt gapt, is dat schorum allange gevloong’, meespats richting Oost 

Europa. En dat de heune bie die boerderiej’n nig ansloat bie dat inbrekk’n is 
veur mennigeen ’n roadsel. ’n Eènkele kear wot er wal is een betrapt of kan 
de plietsie zo’n busje (met vol’n anhanger) die smiesters anhool’n. Pas nog 

heur’n ik, dat bie Hapschear’nHanna groot’n heibel op’n breenk was. Hanna 
is joch weduwe en hef ne knech, den er bie inwoont; dat is Wil’m met de 

groote oarn. Nou, Wil’m wön in tweedüüster teeng vief uur smons wakker, 
spits’n zien grote oar’n en heur’n luk frömd gerommel achter’t hoes. Hee 
pak’n de greepe den hee aait noast de bedstie hef stoan en sloop nor boet’n 

in ziene lange, witte oonderbokse. Doar zagge twee geste met ne koovoot de 
düür van de schüür losbrekk’n. Wil’m, wa luk slech ter been, wön hels in’ 
kop, stroompel’n nor de inbrekkers en met de greepe zwaaiend schreeuw’n 

hee; ‘wat mot dat hier stelletje smiesters’. Dee geste, kats oawerroompeld 
deur dat dreigende spook met dee greepe, smeet’n koovoot vot, ren’n as ne 
gek nor hun busje in baarm. Ze waar’n Wil’m te glad of en veur’n vol gas vot. 

Hapschear’nHanna har niks heurt en sleup röstig vedan… 
                                                                               HekselmesienHarry 
 

 

Het mystieke van de natuur                     column 
Of het alleen aan mij ligt weet ik niet zo een, twee, drie. Maar herfstweer 
met de dwarrelende  bladerpartijen in de onvoorspelbare wind doet me 
veelal somber stemmen. Je zou eigenlijk vrolijk moeten worden van die 

natuurlijke logica. De zomer zit er op, de natuur werpt zijn oogst af en 
inherent daaraan ontdoen de bomen zich van de bladeren in veel 
wonderbaarlijke kleurschakeringen. Een lyricus en kunstschilder zouden het 

niet mooier kunnen bedenken en op het doek weergeven.  
Toch stemt dat niet vrolijk. Want met de naderende winter graaft alles, wat 
in de natuur zo mooi groeide en bloeide, zich in. Om de ontberingen van 

die tijdsspanne - met een mengeling van ijs, sneeuw en bevroren 
ledematen - te doorstaan. Nou wil het de laatste decennia steeds meer 
voorkomen, dat de logica van; de winter staat voor vorst, sneeuw en 
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andere ongemakken versus het voorjaar ontkiemt de natuur in al haar 
facetten, gelogenstraft wordt. Er is dan vaak geen peil te trekken op de 
gedragingen van de natuur. Die zich schijnbaar niets meer aantrekt van de 

aangeleerde voorspelbaarheden qua tijd en periode. 
 

Dat maakt het ook zo boeiend. Dat mystieke, dat ondoorgrondelijke gedrag 

van de natuur is dan weer voer voor wetenschappers om verklaringen te 
zoeken. Wat maken de weersomstandigheden zo grillig? Zijn hier alleen de 
mega-industrieën all over the world debet aan? En waarom heeft dat zo’n 

invloed op de psyche van de mens? Die vragen hebben de geleerden al 
jarenlang heel wat hoofdbrekens gekost. Laten wij ons maar beperken tot 

het waarnemen en ondergaan van die natuurverschijnselen. Met alle 
sombere en vrolijke stemmingen, die dit met zich meebrengen van dien. 
Want ach, na die winter komt - vroeg of laat - toch weer dat voorjaar. En 

gaat de natuur ontluiken in al zijn oorspronkelijke pracht. 
 

Voor het zover is; Kerstmis komt eraan… gelukkig Kerstfeest! 
                                                                                       Knitto  
 

Gehoord en gelezen in de wandelgangen 
- Beckum Palace werd beticht van overlast en dat werd weer 

bestreden. Maar een commissie voor bezwaarschriften oordeelde dat 
er wel geluidshinder was geweest. Volgens het horecabedrijf ‘ging 

het om een incident’. 
- In Hengelo worstelt men met een hoofdbrekend 

terrassenbeleid. Een ingezonden brief van een lezer verwoordde 
het aardig en treffend. ‘Het is nu veeleer een vluchtelingenkamp voor 
verstokte rokers, een nicotarium’. En verder; ‘als de gemeente 

daadwerkelijk invulling wil geven aan haar duurzaamheid beleid, 
kunnen morgen alle terras-heaters verboden worden. Deze 
overbodige energieslurpers staan de talloze terrassen niet te zuinig 

te verwarmen’. Tja… 
- Naast Twickel liepen in het Altena’s bos deze zomer 

bosvarkens op een stuk afgerasterde grond. Ze moesten de 

varens opeten die de groei van nieuwe bosaanplant belemmerden. 
Het project trok aanvankelijk veel bekijks. Maar het Buitengewone 
Varkens project werkte averechts. Een nader onderziek leerde: ‘Door 

een enzym in de adelaarsvaren raakten de varkens ernstig ziek en 
stierven er een aantal. Terwijl ook de bast van eiken werd 
aangevreten, wat weer de dood van die bomen tot gevolg had. 

Verplaatsing van de overgebleven varkens heeft inmiddels 
plaatsgehad’. Tja, je kunt ook niet alles hebben. 
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- Op de barrière voor betere melkprijzen nu en in de 
toekomst. Dat was het stevige signaal in de Nacht van Brussel ‘het 
is nu of nooit’ op 26-27 november jl. Waar vele honderden boeren uit 

Europa demonstreerden voor het Europese Parlement, veelal met 
tractoren. Marcel Ottink uit Beckum was er ook bij; 13 uur duurde de 

heenreis en 13 ½ uur de terugtocht met de trekker. “We willen niet 
alleen meer afhankelijk zijn van subsidies. De insteek is marktgericht 
produceren voor een kostendekkende melkprijs. Het melkquotum 

gaat er, zoals het er nu voorstaat, in de toekomst af. Als er niets 
voor in de plaats komt en de boeren allemaal massaal gaan melken, 
dan zijn ze bang dat er een overschot ontstaat waardoor de prijs 

gaat zakken en de boeren door deze lage prijs in de knel komen. We 
vragen simpel een eerlijke melkprijs”. Dat was de duidelijke 
boodschap van de Europese boeren die deze boodschap versterkten 

met het spuiten van melk op de parlementsgebouwen. Die 
boodschap was luid en duidelijk, maar of het effect gesorteerd heeft 
zullen we binnenkort ongetwijfeld horen. 

                                                                                               BBB redactie 

 
 

Wist u datjes… 
>TVOb1 begon moeizaam tegen Enter b2, maar na een 1-0 russtand werden 

de gasten vervolgens compleet overlopen; 12-0. TVO5 was iets slagvaardiger 
dan Markelo en won met 6-3, terwijl het 6e opnieuw moest buigen, nu tegen 
Hengelo met 6-2. TVO3 ontving TVC4, verzuimde voorde thee -met forse 

wind mee- uit te lopen, het bleef 1-1 en na de thee waren de gasten slimmer 
en effectiever bij uitvallen, waar TVO geen vuist meer kon maken; 2-4 verlies 
dus. Ook het 2e kwam maar niet los van laagvlieger Rekken2. In een 

wedstrijd van matig niveau, die op 0-0 leek te eindigen, was Rekken het 
gelukkigste met een treffer, 1-0. 
 

> TVO handbaldames1 moesten ook tegen Bornerbroek nogal duidelijk met 
23-14 de volle winst aan de opponent laten, waar het 2e overeind bleef tegen 
en bij Bentelo zelfs met 18-23 aan het langste eind trok. De B-jeugd ging 

kansloos ten onder met de alleszeggende score van 18-4 bij Bornerbroek. 
> TVO d2 was de eerste kampioen in de najaarscompetitie. Met een 
ongeslagen status toog men naar ATC d8 en met de alleszeggende cijfers 

van 0-9 werden de Hengeloërs weggezet. De talenten van onze zwart wit 
formatie kregen bloemen van de aanhang, een toeterende rondgang door 
Beckum en welverdiende versnaperingen, proficiat!! 

 
> De TVO 1 handbaldames zitten even in een dip. De (te) krappe, jonge 

formatie kon het tegen WHC niet bolwerken, met 23-14 werd verloren maar 
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de dames2 zijn met een goede serie bezig. Ook in Hengevelde werd WHC2  
met 21-16 weggezet. TVOa1 speelde tegen Enter a1 een prima partij. Na een 
kansloos lijkende 0-3 achterstand werd die omgebogen naar 3-3 remise (zie 

ook verslag). 
 

> B1 werd zonder te spelen najaarskampioen (concurrent Almen verspeelde 

2 punten), Proficiat jongens! Opvallende score bij NEOe15-TVOe1; 0-13…. 
TVO 6 won weer en het 5e kon een 3-0 voorsprong tegen Enter6 niet 
vasthouden. Het werd vlak voor tijd zelfs een 3-4 nederlaag. TVO4 en TVO3 

hielden thuis de winst gemakkelijk vast via een 5-0 en 7-0 zege. Het 2e 
moest naar koploper Neede, nam brutaal de leiding en rustte bij de 1-1 

stand. Iets meer voetbalkwaliteit van Neede was voor het hardwerkende 
team toch teveel; 3-1 verlies. 
 

TVO1 moest in Lochem trachten om minstens een punt te veroveren om dan 
een week later tegen KSV net voor de winterstop via 3 punten een iets meer 
riante positie op de ranglijst te hebben. De realiteit heeft deze bespiegeling 

achterhaald. TVO miste teveel kansen in Lochem, waar de thuisclub wel 
scoorde, het werd dus geflatteerd 3-0. Daarnaast werd vanwege het 
grensrechterdrama bij BuitenBoys de hele voetbalcompetitie op 9 december 

geannuleerd. 
 
 

TVO D2 kampioen 

 
Na de ruime zege op ATC hier de trotse D2 formatie met begeleiders 
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Zaterdag 1 december konden wij door nog 1 puntje te halen kampioen 
worden. Ondanks de kou en het vroege tijdstip van half 9 , waren er veel 
supporters van TVO naar ATC 65 gekomen om ons te komen aanmoedigen. 

Het begin verliep stroef , we waren gespannen en speelden eerst niet zoals 
we hoorden te spelen, maar nadat de eerste 2 goals waren gevallen, viel de 

spanning weg en liep het als een trein; we wonnen uiteindelijk dan ook met 
9-0 !! 
Nadat Martien Morsink de medailles aan ons had uitgedeeld en bloemen voor 

de leiders en trainers en iets lekkers voor de hulptrainers, hebben we ons 
feestje voortgezet bij TVO met patat en drinken en een rondrit door Beckum. 
Het was een heel leuk feestje , en wij willen dan ook iedereen bedanken voor 

alle aanmoedigingen ! 
                       Groetjes van TVO D2 , Rene , Linda , Harrie , Jasper en Jari 
 

 

Persbericht Slingerbeurs 2013 
De Slingerbeurs 2012 heeft de beurs van voorgaande jaren overtroffen. Er 
werden maar liefst 280 matches gesloten met een totale waarde van € 
310.000,-. De voorbereidingen voor de Slingerbeurs 2013 zijn inmiddels 

gestart. Op vrijdag 15 maart 2013, zal de Slingerbeurs zoals voorgaande 
jaren, weer plaatsvinden in het ROC van Twente (de Gieterij). 
Alle organisaties die eerder mee hebben gedaan aan de beurs zullen opnieuw 

door ons benaderd worden. Alle maatschappelijke organisaties in Hengelo 
kunnen via de site kenbaar maken welke vragen zij willen stellen aan het 
bedrijfsleven. Zo kunnen bedrijven met een maatschappelijke betrokkenheid 

zich melden met een aanbod. Aanmelden kan weer via de bekende weg: 
www.deslingerbeurs.nl 
Voor vragen kan men contact opnemen met Bcause, het bureau dat ook in 
2013 de organisatie van de Slingerbeurs wederom verzorgd; 074-259 51 05. 
 
 

TVO a1- Enter a1 boeiende wedstrijd met twee 
gezichten 
Op voorhand wist TVO dat de partij tegen medekoploper Enter een zware 
dobber zou worden. Maar men was goed geprepareerd en de Beckumer 
junioren konden de eerste stormloop vd. gasten met kunst en vliegwerk 

weerstaan. Na 20 minuten kiepte de wedstrijd, TVO werd brutaler en dwong 
goede kansen af. Maar dan ineens waren er twee inspeelfouten waarop de 

behendige spitsen van Enter attent anticipeerden, 0-2. Uit een fraaie 
combinatie scoorde Enter vervolgens 0-3 en leek de partij gespeeld.  
 

http://www.deslingerbeurs.nl/
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De TVO formatie rechtte de rug en kwam via Jasper ten Dam, koel afstraffen 
van verdedigingsfout, op 1-3. En zowaar, Enter zakte terug en de snelle 
voorhoede werd steeds minder in stelling gebracht. Een verdienste van het 

hardwerkende TVO team, dat aanvallend kansen kreeg. Tien minuten voor 
tijd kon Jasper met een pegel ineens in de touwen voor 2-3 zorgen en na 

doorzetten van Cyriel Temmink op links werd de lage voorzet goed op 
waarde geschat door Jorn Groothuis, die de gelijkmaker aantekende. In de 
opwindende slotfase werd eerst een doelpunt van Enter afgekeurd (aanvallen 

keeper) en in de laatste minuten dacht TVO de winst alsnog te pakken, maar 
die werd ook geannuleerd. Blijft overigens staan dat de scheidsrechter een 
prima partij floot. Deze remise toont aan dat wel degelijk potentie zit in deze 

groep voetballers. Als ze nu mentaal op de been blijven, kan een aantal 
talenten een welkome aanvulling van de TVO 1-2 selectie worden. Toch een 
aardig vooruitzicht! 

                                                                                      Een waarnemer 
 
 

De Zonnebloem bedankt! 
Hierbij wil de Zonnebloem alle geefsters danken die een pakje hebben 

gemaakt voor de actie ZON IN DE SCHOORSTEEN. Jullie zijn hierbij niet 

meer weg te denken en 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, heel erg leuk. Dan wil ik nog even een opmerking 
maken; ook zijn er geefsters die dit jaar geen pakje hebben gemaakt, dit 
komt omdat we er geefsters bij hebben gekregen. Het is dan ook erg fijn dat 

we veel mensen hebben die een pakje willen maken, dus maak je niet 
ongerust, want iedereen komt weer aan de beurt. We willen ook die mensen 
bedanken, die een geldelijke bijdrage hebben geleverd op welke manier dan 

ook, zodat we ons Zonnebloem werk voort kunnen zetten, want zonder geld 
en zonder U zijn we nergens. Dan willen de zonnebloem medewerksters U 

allen hele fijne feestdagen, en een gezond 2013 toewensen. 
                                                                        Het Zonnebloem bestuur 
 

 

Nieuwjaarsreceptie in Proggiehoes 
Op 1 januari 2013 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 
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Ondanks de sombere berichten – in de hele regio – over minder publiek bij 
de meeste dorpsfeesten biedt de Stichting Zomerfeesten Beckum dus 

gewoon weer een Nieuwjaarsreceptie aan in het Proggiehoes.  
Midwinterfeest 19 januari belooft groot spektakel te worden met 

Jovink & the Voederbietels 
Inderdaad, de Pinksterfeesten van dit jaar zijn qua evenementen weliswaar 
geslaagd, maar teruglopend publiek ’s avonds betekende een flink lagere 

opbrengst. De opbrengst per dienst voor leden van meewerkende 
verenigingen was van dien aard, dat het bestuur heeft besloten die verdeling 
uit te stellen tot na het Midwinterfeest. 

Dat Midwinterfeest met Jovink cs, Fragment en Blacklight belooft veel 
publiek te trekken. Volgens ingewijden zijn er in de voorverkoop al flink wat 
kaarten verkocht en Jovink fans denken zelfs, dat een grotere tent nodig zal 

zijn dan voor 3000 man publiek zoals eerder ingeschat. Actueel is ook de 
aandacht, die in december voor Serious Request in de pers komt. Hierbij 
komt het concert van Jovink & the Voederbietels extra in de schijnwerpers. 

                                                                                        BBB redactie 
 
 

 

 
   

 
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! 
Met deze Extra Verzorgde Vakantie heeft u de mogelijkheid om te genieten van een 
schitterende en gezellige vakantie! 

Dit jaar gaan wij naar Frankenland - Wachenroth van 8 juli t/m 12 juli 2013. Wij 
hopen op voldoende deelname zodat de reis door kan gaan. Heeft u belangstelling 
voor deze reis geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. 

Voor nadere informatie: 
Giny Geerling  tel. 074-3761362  of  06-23504924 
Diny Vossebeld  tel. 0547-333224  of  06-10042008 
Dinie Raanhuis  tel. 0547-292381 
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TVO Marathonkaarten, Kruisjassen 
 

Zaterdag 2 februari a.s. in kantine ’t Geertman Beckum. 
Aanvang 10.00 uur, aanwezig om 09.45 uur en einde om 22.00 uur met 
aansluitend de prijsuitreiking. Er wordt gezorgd voor de inwendige mens 

(maaltijden) in de middag en begin van de avond. 
Inschrijfgeld inclusief prijzengeld en maaltijden € 15,-  Consumpties zijn voor 
eigen rekening Inschrijving staat open bij: 

Cor Koppelman Wolfkaterweg 58 7554PM Beckum 
Tel. 074 – 3676314, e-mail c.koppelman@planet.nl 
Bank rek. nr. 104790407  
 

Aanmelden dmv. € 15,- over te maken op bovenstaand bankrek.-nummer onder 
vermelding van marathonkaarten TVO en uw volledige voor– en achternaam, adres  

en uw telefoonnummer. 
Daarnaast kunt u ook per e-mail of telefonisch informatie inwinnen bij  bovenstaande 
organisator. 

 
 
Opinie; de wereldvisie van Jan Busscher 

De destructieve invloed van rente 
 

In zijn nieuwe boek: ‘Geld komt uit het niets’, legt Broere op begrijpelijke en 

niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van 
aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel. Waarom 
heeft rente zo’n vernietigend effect op de economie, en waarom worden 

rijken door rente steeds rijker en armen armer? En waarom waarschuwden 
alle wereldgodsdiensten tegen het gebruik van rente? 
 

Een klein voorbeeldje van hoe rente werkt: Een voorvader plaatste 250 jaar 
geleden 100 euro op een spaarrekening met een samengestelde rente. Dan 
is de huidige waarde van dat spaarbankboekje nu € 19.830.094 (ruim 19,8 
miljoen) Samengestelde rente heef dus, zoals blijkt, een ‘exponentieel’ effect. 
In de natuur leiden alle ‘exponentieel’ verlopende biologische processen tot 

uitroeiing. Zo vernietigen exponentieel delende actieve kankercellen gezonde 
cellen en veroorzaken ze de dood van het complete organisme. Rente is 
vergelijkbaar met een kankerproces. In het begin ontwikkelt het zich 

ongemerkt traag, maar vervolgens steeds sneller en uiteindelijk vernietigt het 
de economie. Daarom is rente de hoofdoorzaak van zich herhalende 
crisissen. De Duitse academica prof. dr. Margrit Kennedy heeft in de tachtiger 

jaren van de vorige eeuw onderzoek verricht naar de rol en invloed van rente 
op de Duitse economie. 
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Een van haar bevindingen: Wanneer men de balans van rentebetalingen en 
inkomsten vergelijkt van 2,5 miljoen gezinnen in Duitsland, ingedeeld in 10 
inkomensklassen, dan blijkt dat 80% van de bevolking bijna twee keer zoveel 
rente betaalt dan dat ze int, 10% krijgt net iets meer dan dat ze betaalt en 
10% int aanzienlijk meer dan dat ze betalen. Dat is -logischerwijs- namelijk 
het nettobedrag, dat de overige 80% betalen..!  Dit illustreert een van de 
slechtst begrepen oorzaken waarom de rijke steeds rijker wordt en de arme 
armer. In Duitsland leidde dit in 2004 tot een overdracht van dagelijks bijna 

1 miljard euro van diegenen die werken voor hun geld naar degenen die het 
geld voor zich laten werken. Met andere woorden, in ons monetair systeem 
laten we een goed gecamoufleerd herverdelingsmechanisme toe, wat het 

geld van de overgrote meerderheid naar een zeer kleine minderheid laat 
vloeien, waardoor sociale polarisatie gecreëerd wordt, die op den duur 
ondermijnend is voor de democratie.’ 

                                                                                         Jan Busscher 
 
 

Balans TVO handbal 
Bij TVO handbal kon iedereen het weekend van 8 en 9 december even 

uitrusten. Er stonden geen wedstrijden op het programma. Het weekend 
daarvoor speelde dames 1 tegen WHC 1. Altijd een beladen wedstrijd tegen 
de buren. Er speelden weer veel dames van het 2e mee aangezien er veel 

blessureleed is bij dames 1. Helaas werd er met 25-21 verloren.  
Dames 2 mocht daarna, in een ijskoude sporthal aantreden tegen WHC 2. Er 
werd fanatiek gestart met de wedstrijd en al gauw stond er een voorsprong 

van 5 doelpunten op het scorebord. In de 2 helft kwam WHC echter snel 
terug en stond het 14-14. Dit konden de dames van TVO toch niet laten 
gebeuren en er werd weer wat fanatieker gespeeld. Er werden mooie 

aanvallen gedraaid met doelpunten. Ook de verdediging ging beter. Met als 
eindresultaat een 16-21 overwinning voor TVO! Romee en Merlin werden 
wederom bedankt voor het meespelen. 

Bij de rest van de teams ging het allemaal wat minder. De recreanten  1 en 
2, A- jeugd, B-jeugd en de C2-jeugd verloren allemaal. Helaas, kan 
gebeuren. Bij het verschijnen van deze BBB zijn de wedstrijden van het 

weekend van 15 en 16 december al gespeeld en we gaan ervan uit dat er 
gewonnen is! 
 

Bij deze willen we ook graag een kerstgroet uitbrengen aan alle leden, 
trainers, vrijwilligers, donateurs of anderen die op welke manier dan ook 
betrokken zijn bij TVO Handbal. Bedankt voor jullie inzet/steun! 
Namens het bestuur van TVO Handbal wensen we iedereen: 
Hele fijne feestdagen en een 
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gezond en sportief 2013! 
 
 

Station SSF succesvol met veel publiek 
Van 5 t/m 10 december heeft de Stepelose Super Formatie weer 
plaatsgevonden bij het Proggiehoes. Woensdag 18.00 uur zijn we gestart 

met het draaien van de kneiters op de fm- band 97.3 fm. Helaas wordt deze 
hobby niet door iedereen gewaardeerd, namelijk Theo Brouwer van 
Agentschap Telecom. Donderdag rond de klok van 12.00 uur is hij eerst bij 

de mast gesignaleerd, waarnaar hij gelijk een bezoekje bracht aan het 
Proggiehoes. Zijn eerste reactie was: '' Wat hebben jullie het mooi voor 

elkaar hier''. Maar ook hier heeft hij het welbekende briefje achtergelaten. 
Vervolgens hebben we even stilgelegen omdat we de boel moesten 
verkassen. Na de mast een paar meter te hebben verplaatst, hebben we ook 

een nieuwe dagstudio ingericht, lekker dicht bij het Proggiehoes in een 
schuurtje.  
Iedere dag zijn we rond de klok van 18.00 uur weer lekker schijfjes in het 

Proggiehoes gaan draaien. De zaterdag en zondag was het overweldigend 
druk, dit hadden wij als Station SSF niet verwacht. Als klap op de vuurpijl 
hadden we het optreden van Harten 10. Dit was een groot succes!  Het was 

de bedoeling om maandags tot 18.00 uur te draaien, maar helaas kwam die 
beste man weer opdagen, dit keer met versterking: politie. Om 16.30 uur 
hebben we de zender uitgezet. Tot slot willen wij alle sponsoren en 

grondeigenaren bedanken voor de medewerking. Speciale dank gaat uit naar 
Harry en Ingrid en de gehele familie Morsink. 
Wij kunnen terugkijken op een fantastisch weekend en tot volgend jaar. 
Groeten, Station SSF : 
 
 

Parochienieuws JANUARI 2012 
Di.  1 jan.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za.  5 jan. 19.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING:  

Truus ter Avest ( Dames- en herenkoor ) 
Zo. 6 jan. 10.00 uur: NIEUWJAARSVIERING EN AFSCHEID 

PASTOR GOLIANEK IN H.PETRUS EN 

PAULUSKERK TE GOOR: 
    Pastorale team. 
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Za. 12 jan. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING: 
Pastor Hoogland (Dames- en herenkoor)+ 

  KINDERNEVENDIENST 

Zo. 13 jan.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za. 19 jan. 19.00 uur: GEEN VIERING 

Zo. 20 jan.  9.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: 
Pastor Geurts 

Za. 26 jan. 19.00 uur: GEEN VIERING 

Zo. 27 jan.  9.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING: 
Pastor van Breemen ( Dames- en herenkoor  

Vrijwilligersavond: 1 maart ( niet 16 febr. zoals vermeld in de vorige BBB ). 
Jaarvergadering: 4 juni 
 
 

Datumbank 
20 dec.  Samenstellen BBB december 2012 i.p.v. 19 dec. 

 1 jan. 2013 Nieuwjaarsreceptie in ’t Proggiehoes om 15.30 uur 
 2 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 6 jan.  TVO; jaarlijkse zaaltoernooi in ’t Geertman 

voor senioren en selectie 
 8 jan.   Ouderensoos 
15 en 16 jan. KVO; Naar Food Connect Maaltijdservice BV Almelo. 

Vertrek 9.00 uur 
16 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 jan.   Midwinter-tent-feest met oa. Jovink & the Voederbietels 

19 jan.  Oud Papier 
30 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 2 febr.  TVO marathonkaarten, kruisjassen in kantine ’t Geertman 

  aanvang 10.00 uur, aanwezig om 9.45 uur 
en einde 22.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking 

 5 febr.  Ouderensoos 

 8 febr  The Voice of TVO 
13 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 febr.  Vrijwilligersavond Parochie H. Blasius 

16 febr.  Oud Papier 
26 febr. KVO; Rondleiding ROC Hengelo 

21 april 1e H. Communie 
 4 juni  Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
7 t/m 9 juni TVO; Jeugdkamp 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Kerstvakantie  24 dec. 2012 t/m  4 jan. 2013 

Voorjaarsvakantie 11 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Onderbouw 
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   18 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Bovenbouw 
Meivakantie  29 april 2013 t/m 10 mei 2013 
Zomervakantie  8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 

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

 
 

K.V.O. nieuws 

Donderdag 29  november was de gezamenlijke avond met de dames uit Bentelo en 
St.Isidorushoeve en Beckum. De dames uit St.Isidorushoeve hadden ons uitgenodigd 
bij Zalencentrum Dwars waar cabaretgroep Jeetje Mina een optreden verzorgde. Het 

was een geslaagde avond met een grote opkomst uit Beckum.  
De decemberavond werd dit jaar verzorgd door de leden van Oele en de 
Deldenerdijk. Zij hadden voor deze avond een modeshow met eigen ontworpen 

kleding georganiseerd en daarnaast showden ze kleding van Efftink Mode uit Delden, 
die belangeloos hun medewerking verleend hadden. De dames waren gekapt op 
opgemaakt door Angelien te Lintelo, Ellis Lelifeld en Irma ten Dam. 

 
Het was een ‘geneugluk’n  avond met muziek van Paul te Bekke met een hapje en 
een drankje (een rondje van Efftink) en een broodje warm vlees. Na afloop van de 
avond kregen we ook nog een leuke attentie  aangeboden door Efftink Mode.   

Voor de volgende data kunnen jullie je nog opgeven bij Karin ten Dam tel.3575230 en 
Marga Wijlens tel. 3676445 Dinsdag 15 of woensdag 16 januari naar Food Connect 
Maaltijdservice Almelo voor een rondleiding en proeverij bij dit bedrijf. Zij verzorgen 

koelvers en vriesverse maaltijden. Vertrek 9 uur bij de kerk.  
Dinsdag 26 febr. Rondleiding ROC Hengelo middagprogramma vertrek 13.30 uur bij 
de kerk. 

We wensen iedereen fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar in goede gezondheid.  
                                                                                                     Marga 

 

Dankbetuiging 
Als ze er niet is.. 
"een man weet niet wat hij mist  
maar als ze er niet is,  
als ze er niet is  
weet een man pas wat hij mist"  
 

Woorden die je gedachteloos meezingt als dit prachtige lied van De Dijk wordt 

gespeeld. 
 

Mede namens onze kinderen wil ik u allen danken voor de blijken van medeleven, de 
aangeboden hulp, de opbeurende woorden, de kaarten, de bloemen, die wij zowel 

tijdens de ziekte als na het overlijden van Astrid van u mochten ontvangen. 

Dit deed Astrid en ons goed. Wij weten nu wie we missen... 
                                                                   Erik Blaauwehand & kinderen 
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Epiloog na de waarderende woorden vd. voorzitter St. Druk voor Beckum 

‘Ik mocht het altijd graag doen’ 
 

Tja, daar sta je dan met je goede gedrag. Je wordt nu licht bewierookt door 

de ‘Druk voor Beckum’ voorzitter, terwijl je normaliter als BBB schrijver zelf 
een compliment geeft aan actieve personen of die anderszins in het zonnetje 
zet. Maar voorop staat; het blad BBB runnen, ik mocht het altijd graag doen. 

Wel geldt hierbij nadrukkelijk, dat het zonder een aantal zeer trouwe 
makkers door al die 40 jaar heen niet zo gelukt was. Die worden dus ook 
bedankt !  

Na 40 jaar kijken we wel naar de toekomst, want niemand is onmisbaar, in 
welke positie dan ook. En daarbij komt ook; de jongere lezer verdiept zich 
heden ten dage liever in het snelle nieuws ‘op dat schermpje’, het digitale 

tijdperk neemt met rasse schreden toe. Echter, schrijven voor BBB, ik blijf 
het nog steeds graag doen. Maar de regie mag binnen niet al te lange tijd – 
na deze lange periode – wel overgenomen worden. Fris bloed, nieuwe visies, 

nieuw initiatief, improvisatie en feeling met de gemeenschap Beckum. Meer 
wordt niet gevraagd…  

                                                                                            Jan Ottink 
 
 

Het dorpsplan wordt gepresenteerd! 
Het uitvoeringsprogramma voor het DorpsplanPlus project Beckum-Oele 
is naast de Raadscommissie sociaal nu ook bij Hengelose Gemeenteraad 

aan de orde geweest. Meldt de stuurgroep Beckum-Oele middels de 
contactpersonen. Er wordt nu hard gewerkt aan de brochure waarin het 
definitieve dorpsplan beschreven staat. En die, zo het zich nu laat 

aanzien, op 23 januari wordt gepresenteerd  en wel in de 
Blasiuskerk te Beckum. Nadere info, via andere kanalen, volgt zsm.! 
                                                                    Stuurgroep Beckum-Oele 

 

 
Op de valreep dus een Vogelvreugd beschouwing over afgelopen jaar. 
Samengevat waren de kernpunten; 
 Het was een goed kweekjaar voor de leden, de resultaten waren op de 

onderlinge tentoonstelling in november te aanschouwen met veel 
deelnemers; bijna 25 % meer dan in 2010-2011. 
In de aanloop naar de tentoonstelling is veel werk verricht om het 

Proggiehoes om te toveren tot ‘vogelhuis’. Vrijdagavond was de opening en 
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zaterdag en zondag waren de Proggiehoes deuren open voor het publiek. Er 
was ook gelegenheid om vogels te kopen. 
 

Wat vliegt de tijd, ja. Voordat je het weet is het jaar al weer voorbij. 
We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend en hopen dat U volgend 
jaar ook een kijkje komt nemen. 

                                                                      Gaatske Colijn, secretaris 
 

 

Nog even dit… 
De donderdagmiddag markt in Beckum is inmiddels uitgebreid. Naast de vis- en 

groentekraam nu ook een kaas- vlees en bloemenkraam. Het wordt er steeds 
drukker en gezelliger. Da’s mooi… 
 

 

Deze maand….. in één volzin 
Beetje winter, beetje sneeuwen, beetje dooien, beetje ongemak, dat voert half 

december de boventoon, waar bij de Oeler watermolen gewandeld werd en de 
midwinterhoorn schalde en bij de Beukenhof het nieuwe leven voor de senioren 
begon, terwijl het kabinet Rutte 2 enkele valse starts maakte, maar nog niet 

gediskwalificeerd werd en twee flinke oneliners van de verbleekte Wilders hem 
alweer virtueel zetelwinst opleveren en zo zie je hoe simplistisch dat wereldje in 
elkaar steekt, wat niet wegneemt dat het nieuwe jaar naakt, in Beckum de TVO 

oliebollen ongetwijfeld zullen smaken en de Kerstmarkt druk werd bezocht!!! 

 
 

 
 

 
En toen kwam de Zwarte Doffer nog met een bericht; zondag 6 jan 2013 
4-tallen tentoonstelling +bonnenverkoop va. 12 uur in het Proggiehoes 

De kampioenen worden in de januari BBB gepubliceerd. 
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