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

kunnen een abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via.Johan Menkehorst. 
 

REDACTIETEAM ende BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 
opinietekst 

vormgeving &layout 
foto‟s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 

Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van ‟t Bolscher, Johan Menkehorst 
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB 
afwerkploeg 

TonnieVossebeld 
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 

 

Foto‟s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 

De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; 
bankrekeningnr. 95.83.94.318 St. Druk v. Beckum ‟Vrijw.bijdrage BBB‟. 

 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 

Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 

BBB-uitgaven 1e halfjaar 2011: 

26 jan. - 23 feb. - 23 mrt. - 27 apr. - 25 mei - 22 jun. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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                                              02 
 

Zo rond de beslommeringen van het naderende carnaval, krokusvakantie en tijdelijk 
terugkerende vorstperiode in onze contreien is weer een BBB geproduceerd. Er 

moest „ter elfde ure‟ weer veel laat binnengekomen kopij verwerkt worden. Maar 
dat nemen we met het oog op actualiteit dan weer op de koop toe… Hoe dan ook, 
weer 38 nieuwsfeiten en wetenswaardigheden zijn verpakt in deze februari BBB. 

Veel leesplezier! 

 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS 
> Vorige week werd dan (legaal) de „misvormde‟ boom gekapt bij de 

ingang vd Kruudnhof. Een hele operatie voor betrokkenen Volgens zeggen 
was die ooit gepoot door een eerdere Beckumer pastoor. De Amerikaanse 
eik(?) was vergroeid, takken waren afgescheurd en het bladerdak zorgde 

voor (herfst)overlast… 
> Persbericht ontvangen (pas zondag jl); van dansgroep Twentsche Leu; 
zondag 13 maart folkloremiddag bij het Wapen v.Beckum. Van 13.30 

uur tot 16.30 uur, gratis toegang. (foto‟s pag.35). 
> TVO1 handbal kon in Emmen geen potten breken. Ondanks 
verdienstelijk weerwerk was het hoge tempo van koploper E&O2 TVO te 

machtig; 25-17. Dames 2 en 3 wonnen wel resp. uit bij Langeveen en De 
Lutte. TVO6 voetbal schoof WVV met 3-8 aan de kant, het 5e moest buigen 

voor Bon.boys met 2-6 en TVO4 had de vorm vd dag niet bij en tegen 
Rood Zwart, gezien de monsterscore van 10-1. TVO2 boekte nuttige winst 
bij Borne3, 1-4. TVO1 toog naar Bentelo en had na een kwartier een betere 

periode. Doch liet zich tussendoor verrassen door een afstandschot en na 
een persoonlijke blunder werd het zelfs 2-0. .. 
 

DEZE MAAND… in één volzin 
De Provinciale verkiezingen komen er aan, maar van de verwoede 
pogingen vd landelijke bobo‟s om aandacht liggen weinig mensen wakker 

en in de Noordelijke landen van Afrika/deel Midden Oosten hebben veel 
bevolkingen de honger naar vrijheid getoond, maar dat is bij vastgeroeste 
dictaturen link werk, hetgeen onverlet laat, dat de vlaggenschepen van 

TVO handbal-voetbal in zwaar weer (komen te) verkeren, wat betekent dat 
de eindsprint nu moet worden ingezet… 
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Wat u allemaal leest in deze februari BBB 
> Laatste week nieuws   > Aait vedan toneel Is.Hoeve 
> Dorpsraad actua   > Zo zien ik „t 
> Klimaatstraatfeest   > Metamorfose camping Beckum 
> Midwinterfeesten in beeld  > Voice of Beckum 
> 20 Voorzetten Andre Karnebeek > Werkgroep Jeugd 
> Het TVO Gilde nieuws  > Luk Akkefietjes 
> Interview Wijkwethouder   > Midvasten wandeling 
> Reacties op Beckumer plannen > Parlementair Onderzoek? 
> Noot BBB redactie   > Vakantie weeskinderen 
> Levenslust vertelt   > Mijmeringen 
> TVO Tennislessen en   > Persoonlijk 
    bestuursmutaties   > Ontmoetingsdag 
> Unicef blij met gift   > Compostactie 
> Opinie Jan Busscher   > Hulde aan BBB redactie 
> De Zonnebloem   > Jeugdraad 
> Toneel in Boekelo   > Parochie-Datumbank 
> Volleykampioenen in beeld  > Peuterspeelzaal 
> BBBtje    >  
 

De Dorpsraad bericht 
Nieuws van de WOZOCO 
Portefeuille:  Welzijn/Ruimtelijke Ordening 
Contactpersoon: Marga Waanders/Eric Groothuis 

De werkgroep die zich bezig houdt met de Beukenhof heeft een voorstel 
tot inschrijving opgesteld. Om deze goed te laten aansluiten bij de mening 
van de Beckumse bevolking zal elk werkgroeplid twee inwoners benaderen 

om de inhoud te toetsen. De gemeente is nu in de fase van het benaderen 
van aannemers in het kader van de aanbesteding van de beukenhof. Ook 
„onze Beckumse aannemers‟ worden hierin betrokken. Tevens zijn we ons 

aan het beraden hoe we de start van de bouw van de Beukenhof via een 
activiteit o.i.d. onder de aandacht kunnen brengen. Suggesties welkom via: 
communicatie@dorpsraadbeckum.nl. 

Verkeer in Beckum 
Portefeuille:  Verkeer 
Contactpersoon: Wim Brunnekreef 

Gevaarlijke verkeerssituaties Beckum. De portefeuille verkeer heeft 
nogmaals met Gerco Uninge (verkeers-deskundige gemeente Hengelo) 
contact gezocht omtrent de stand van zaken rond de toegezegde 

aanpassingen op de Bentelerweg (voorrangssituatie fietsers) en de kruising 
Wolfkaterweg-Eken Diekske ( gevaarlijke oversteek schoolkinderen) Tot op 

file:///C:/Users/van%20Dijk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/11%20jan/communicatie@dorpsraadbeckum.nl
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heden is hierop nog geen reactie gekomen. We houden in deze een vinger 
aan de pols. 

Buitenschoolse opvang kinderen. 
Portefeuille:  Welzijn 
Contactpersoon: Thea Lintsen 

In het kader van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) is er bij de dorpsraad 
een vraag gekomen m.b.t. huisvesting en toetsen van behoefte. Thea 
Lintsen heeft namens de dorpsraad deze vraag in behandeling. Tevens is 

er contact met verschillende betrokken partijen. Over hoe e.e.a. verder 
gaat houden we u op de hoogte.  

Inbraakpreventie Buitengebied. 
Portefeuille:  Buitengebied 
Contactpersoon: Wim Brunnekreef/Harrie ten Dam 

Namens de actiegroep: wij zijn het zat! is het verzoek aan de dorpsraad 

gesteld om te participeren in de een brief aan het College van B&W. Deze 
moet leiden tot een gesprek met de burgermeester waarin de zorgen over 
het aantal inbraken en diefstallen (nu al rond de 40) in het buitengebied 

van Beckum en Oele aan de orde moet komen. Er is in gezamenlijkheid een 
brief opgesteld die de werkgroep Oele, de actiegroep Wij zijn het zat! en 

de dorpsraad Beckum hebben onderschreven. Het vervolg hierop hopen wij 
u in de volgende BBB te kunnen melden 

Telefoonboekje Beckum e/o 
Portefeuille:  Communicatie 
Contactpersoon: Marianne ter Bekke. 

Er zijn veel positieve reactie gekomen op het nieuwe telefoonboekje. Op 

diverse wijze laten de Beckumers horen dat ze blij zijn met het nieuwe 
boekje. Echter zijn er ook punten van kritiek. Bij het ter perse gaan zijn er 
enkele fouten geslopen in de definitieve versie. Zo is er bij Restaurant de 

Nachtegaal naast een familienaam ook met de advertentie wat mis 
gegaan. Dat is bijzonder spijtig en zeker niet bedoeld. 
Ook bij een enkeling is een telefoonnummer of naam verkeerd in het 

boekje gekomen terwijl deze in de oude versie goed stond vermeld. 
Reactie en opmerkingen die te maken hebben met overlijden of 
verhuizingen heeft de werkgroep zo goed mogelijk verwerkt, echter was 

niet altijd alles bekend bij de werkgroep, ondanks herhaalde oproepen om 
mutaties. Alles bij elkaar is er besloten een extra oproep te doen voor 

mutaties en wijzigingen die dan in de volgende BBB zal worden 
aangeleverd als invoegblad. Dus; meld uw mutatie via het formulier uit het 

nieuwe boekje of via de website: www.dorpsraadbeckum.nl. 

We hopen daarmee iedereen toch zo goed mogelijk tegemoet te komen. 

Jaarvergadering Dorpsraad. 
Portefeuille:  Secretariaat/Communicatie 
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Contactpersoon: Rob van der Keur/Marianne ter Bekke 

Op woensdag 20 april 20.00 uur vind de jaarvergadering van de dorpsraad 
plaats in „t Proggiehoes. 

Graag willen wij u allen hiervoor van harte uitnodigen. Na het vaste 
programma zullen we met elkaar in discussie gaan over de verschillende 

zaken die ons dorp aangaan. De agenda en het jaarverslag van afgelopen 
jaar zal binnenkort via de vaste kanalen in het dorp verspreid worden.  

Verspreiding Typisch Hengelo. 
Portefeuille:   Communicatie,  
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke. 

Typisch Uitgevers en de gemeente Hengelo hebben in onderling overleg 

besloten dat het officiële gemeentenieuws van Hengelo binnenkort niet 
meer in Typisch Nieuws gepubliceerd wordt. Vanaf het najaar 2010 is 
meerdere keren vastgesteld dat de bezorging van Typisch Hengelo niet 

voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken. Dit is aanleiding 
geweest om in overleg te treden met Typisch Uitgevers. In dat overleg is 
aangegeven dat de bezorging moet verbeteren. Als eind januari 2011 geen 

verbetering geconstateerd zou zijn, wordt de overeenkomst tussen beide 
partijen opgezegd. Eind januari was er geen verbetering zichtbaar. 
Inmiddels is de overeenkomst opgezegd. De gemeente zoekt nu naar een 

andere uitgever/uitgave waarin de gemeenteadvertentie kan worden 
geplaatst. Tot dat moment blijft de gemeenteadvertentie nog in Typisch 
Nieuws verschijnen. Volgende reguliere vergadering vindt plaats op 

woensdag 2 maart 20.00 uur in ‟t Proggiehoes. Namens de Dorpsraad: 

                        Marianne ter Bekke-Morskieft, Portefeuille Communicatie 
 
 

Wilt u een feestje winnen? 
Doe mee aan het Klimaatstraatfeest! 
Inwoners van gemeente Hengelo kunnen ook dit jaar meedoen aan het 
Nationale Klimaatstraatfeest. Dit is de gezellige landelijke energie-

besparingswedstrijd, waarbij u punten verdient als u energie bespaart. En 
hoe meer punten u spaart, hoe meer kans u maakt op een fantastisch 
straatfeest! Voer alleen of met uw buren acties uit en win die prijs!  

Straatfeest 
Duizenden straten in het hele land strijden ook dit jaar weer om de titel 
'beste klimaatstraat' van Nederland. 500 straten kunnen een gezellig 

straatfeest winnen. Hoe? Door energie te besparen! Lucy Maijer won met 
haar straat het Klimaatstraatfeest in 2010. Haar straat kreeg een geweldig 

feest als prijs. En daar draait het klimaatstraatfeest om: met elkaar op een 
leuke manier energie besparen en werken aan een beter milieu. 
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Gouden Ster-gemeente 
Om u te helpen is Hengelo dit jaar Gouden Ster Gemeente geworden. Dat 
betekent dat iedere straat die meedoet al direct 2000 bonuspunten krijgt. 

Dus doe mee en scoor 2000 extra punten! 
Superstraatfeest 

Piet Paulusma, de bekende weerman, heeft 500 gouden enveloppen veilig 
opgeborgen in een kluis. Deze enveloppen zijn goed voor maar liefst 500 
straatfeesten! Begin april worden de 500 straten bekend gemaakt die een 

straatfeest hebben gewonnen. De allerbeste straat van Nederland wint het 
superstraatfeest met een optreden van een bekende artiest. 
Aanmelden 

Meedoen met het Klimaatstraatfeest is heel eenvoudig. Meld u aan via 
www.klimaatstraatfeest.nl. Hier ziet u meteen of uw straat al meedoet. 
Bovendien vindt u hier de pagina: www.klimaatstraatfeest.nl/hengelo over 

Hengelo. Ga daarna met zoveel mogelijk buren aan de slag om energie en 
geld te besparen. Kortom, wilt u samen met anderen energie besparen en 
hebt u wel zin in een straatfeest of een van de andere vele prijzen? Doe 

dan mee en meld u snel aan op www.klimaatstraatfeest.nl! 
Op de website kunt u ook allerlei tips vinden. Zo kunt u spaarlampen 
indraaien, maar ook met elkaar een auto delen of afwassen met de hand. 

Op www.klimaatstraatfeest.nl vindt u hiervoor allerlei leuke ideeën. 
Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daiwy 
Huijsse van de gemeente Hengelo (team duurzaamheid) via e-mail 

energie@hengelo.nl of telefoon (074) 245 8844 
Het volledige perbericht staat ook op de Internet site van Beckum en de dorpsraad. 

 

Midwinterfeest 
Beckum met 
mudvolle tent groot 
succes 
Het was een uiterst 
geslaagde happening op 
de Zomerfeest-locatie „t 

Ossenveeld. De St. 
Zomerfeesten had haar 
nek uitgestoken voor 

een midwinterfeest, 
waarbij 90er jaren 

muziek van de (toen glorieuze bands Trip to Trip en Fasten your Seatbelts) 

centraal stond. En het werd een eclatant succes. Ook veel oudere jongeren 
konden het weerzien met de Trip & Fasten Allstars Band zeer waarderen. 

http://www.klimaatstraatfeest.nl/
http://www.klimaatstraatfeest.nl/hengelo
http://www.klimaatstraatfeest.nl/
http://www.klimaatstraatfeest.nl/
mailto:energie@hengelo.nl
javascript:void(0);
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De tent was mudvol. 2 Brothers on the 4e Flour en disco Blacklight 
maakten het feest compleet. 

 
 

 
Indrukken van het zeer geslaagde Midwinterfeest in Beckum 

 
 

Twintig Voorzetten voor .…  
ex-voetbalprof André Karnebeek  
Hij woont met zijn gezin in het „deftige huis‟ (van voorheen Hendrik Altena) 

-aan de Deldenerdijk- en dat heeft ter plaatse al heel wat renovatiewerk 
achter de rug. Zowel in- als rondom het huis. Achter zijn huis zijn enkele 
hectares grond deels beplant met bomen en extra grond is opgebracht. Het 

geheel is ingericht als een landgoed (valt onder de natuurschoonwet). 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 02, 2011 
pagina 8 

Vanaf 1989 tot 2001 was hij een vaste, stabiele kracht in de hoofdmacht 
van FC Twente. 
En trok zelfs met de ploeg Europa in voor enkele UEFA krachtmetingen. 

„Tegenstanders waren o.a. Club Brugge, Bayer Leverkusen, Bayern 
Munchen, Auxerre. Trainers o.a. Theo Vonk, Rob Baan, Hans Meyer, Issy 

ten Donkelaar, Fred Rutten. Medespelers o.a. Hans de Koning, Fred Rutten, 
Pieter Huistra, Youri Mulder, Sander Boschker, Jan van Halst, John 
Bosman, Jan Vennegoor of Hesselink, Berthil ter Avest, Arthur Numan, 

Michel Mols, Ronald de Boer enz.‟ Na zijn succesvolle carrière bij Twente 
speelde hij als verdediger voor Dunfermline Athletic (de Pars) om zijn 
betaald voetballoopbaan te beëindigen bij De Graafschap. Blessures liepen 

die laatste jaren als een vervelende draad door zijn voetballeven. Bij 
Twenthe Goor, waar zijn roots liggen, speelde hij vervolgens enkele 
seizoenen recreatief in een vriendenelftal. Maar eenmaal woonachtig in 

Beckum werd hij na een paar jaar lid van TVO en speelt thans al voor het 
2e seizoen in TVO3. Fysiek niet meer tot het gaatje, soms pijntjes, 
doserend, posities goed invullen, met fraaie passes strooiend en duels 

winnen. Kortom, een aanwinst voor het 3e dat toch een prima mix van 
routine, techniek en voetbalgogme heeft. Na deze intro is het hoog tijd 
voor de Twintig Voorzetten richting André Karnebeek. 
 
 

 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
39 jaar/ vrouw Saskia en twee kinderen zoon Kay en dochter Indy/ 

binnendienstmedewerker bouwbedrijf en nu werkzoekende/ voetbal , skiën 
en Friesche paarden. 
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De sportcarrière: 
Twenthe Goor (10jr), FC-Twente (16jr), Dunfermline Athletic (2jr), de 
Graafschap (2jr), Twenthe Goor (3jr) en nu TVO. 

 
Het hoogtepunt: 

De bekerfinale van FC Twente in 2001!!!  Dieptepunt (ben ik ook nooit 
vergeten). Beslissingswedstrijd met Olympisch elftal tegen Australië uit was 
1-1 en thuis na verlenging scoorden zij in de laatste minuut 2-2 zodoende 

gingen wij niet naar de Olympische spelen in Barcelona. We hadden toen 
een heel goed elftal met o.a. van de Sar, de Boer, Roy, Overmars, Numan 
en van Hooijdonk. 

 
Jouw sterkste voetbalpunten: 
Verdedigen (taak uitvoeren, bal afpakken). 

 
Na het Bosman arrest zaten de meeste betere profspelers 
financieel op rozen: 

Ook ik ging beter verdienen. 
 
Twenthe Goor en TVO; wat zijn de grootste verschillen: 

De ACCOMMODATIE!! En ik kan op de fiets nu. 
 
Bij TVO werd eerder in de wandelgangen wel eens gesuggereerd; 

hij zou nog best in TVO1 kunnen spelen: 
Met de nadruk op eerder. 

 
Een trainers- of coachfunctie bij TVO zit er niet in? 
Nu Kay is gaan voetballen is die kans wel aanwezig. 

 
Politiek; Vind je het ook te gevaarlijk voor een komende 
Afghanistan missie? 

Lastig vind ik. Geen idee of wij via de media volledig en juist worden 
geïnformeerd over dit soort kwesties. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, radio aan, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten en…  
toiletteren, aankleden, radio aan, broodtrommels klaarmaken, paarden 

voeren en naar buiten, koffie zetten en krant lezen,…...... 
 
Hollandse soap op tv:  

Boer zoekt vrouw. 
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Rutte en dit gedoogkabinet is nu het beste voor Nederland: 
Ja, met name Rutte wel. (hoop er althans het beste van). 

Ik woon met mijn gezin op een mooie plek in Beckum: 

Zeker niks mis mee. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel 

aan…:  
Bewondering voor mijn ouders, een hekel aan oneerlijke mensen. 
(afspraken niet nakomen). 
 

Erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Spareribs met gebakken aardappelen mag met en zonder kaarsen. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 
Yochem Myer. (ik kwam ook een keer in zijn programma voor: 'Karnebeek 

aan de bal, Latuheruuuuu........'). 
 

Favoriete tv programma’s en muziek: 
Studio sport, Voetbal International en DWDD. Muziek op eenzame hoogte 
U2, Nederlandstalig is ook wel gezellig. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…:  
Genoeg ver gereisd voor het moment. Dichter bij huis valt ook nog veel 

moois te ontdekken. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 

Laat me maar lekker liggen als het niet belangrijk is. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 

Als iemand nog een leuke baan heeft of weet voor mij. Laat het maar 
weten. 
 

Het TVO Gilde extra impuls voor de sport 
U hebt het allemaal ongetwijfeld meegekregen; het TVO Gilde gaat weer enkele 
nuttige zaken voor TVO financieren. Dat is op de omni jaarvergadering in november 

door de Gildeleden beslist. Praattafel, barkrukken, bijdrage in de bestuurskamer-
renovatie, extra flatscreen en bijdrage in kosten voor verbetering vd. glazen 
afscheiding bovenin het Geertman (moet nog door TVOomni en gemeente 

besproken worden). 
Vanwege 10 jaar TVO Gilde is tevens besloten om alle leden een kleine attentie te 
bezorgen. Als alles volgens planning verloopt, zal dit eind februari/begin maart 

gebeuren. Gelijk met de TVO Gilde brochure en contributieverzoeken voor 2011. 

                                                                                 Het Gildebestuur 
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Wijkwethouders in wijkkranten 
Interview met Janneke Oude Alink, 
wijkwethouder Hasseler Es-Beckum-Oele 
en buitengebied. Janneke Oude Alink is 

wijkwethouder Hasseler Es, Beckum, 
Oele en Buitengebied „Er is altijd wel een 
half uurtje te plooien‟ 

Janneke Oude Alink (52) kent Hengelo als 
haar broekzak. „Ik heb in bijna alle 
Hengelose wijken gewerkt als welzijns-

werker en ik heb ook in verschillen buurten 
gewoond. In 1988 ben ik begonnen in de 
Dichtersbuurt.‟ Ze woont nu ruim een jaar 

met partner aan de Enschedesestraat, dicht 
bij het centrum. „Ik voel me heel erg 

verwant aan Hengelo‟. 

Beckum-Oele-Buitengebied 
Dat Hengelo ook een landelijk gebied heeft, wordt nog wel eens vergeten. 

Maar de wijkwethouder vergeet het in elk geval niet. „Het is een waardevol 
groen buitengebied. Het is belangrijk voor Hengelo. De inwoners daar 
staan zeker hun mannetje‟, aldus de wethouder. Ze vervolgt: „Iedereen is 

zo betrokken. Als de gemeente een bijeenkomst organiseert, zit de zaal 
vol. Ze doen veel op eigen kracht: een eigen sportclub, scouting, feesten. 
Het is een vitaal gebied. De inwoners hebben veel wensen, de gesprekken 

die ik met hen heb, zijn altijd warm en bijzonder. En ze horen ook echt bij 
Hengelo. Voor Beckum speelt nu vooral het verhaal rond de 
Woonzorgvoorziening en het dorpshart. Ik ben ook wethouder Zorg, dus ik 

ben er op twee manieren bij betrokken. Ik wil nu vooral duidelijkheid over 
deze voorziening. Dat kunnen de inwoners van me verwachten.‟  
„Met open vizier‟ 
Janneke Oude Alink hecht veel waarde aan goed contact met „haar‟ wijken. 
„Ik wil een bijdrage leveren aan belangrijke zaken voor bewoners. Daarbij 
moeten we open en eerlijk tegen elkaar zijn. Ik ga een goede discussie niet 

uit de weg en wil met open vizier communiceren. Ik heb geen flauw idee of 
de mensen in de wijken me kennen als hun wijkwethouder, maar ik hoop 
dat, als ze dit lezen, ze weten dat ze bij me aan kunnen kloppen.‟  

Een afspraak maken met wethouder Janneke Oude Alink? Dat kan via het 
secretariaat van B&W (074) 245 92 01   
                                                Ellen Groot Breteler, afdeling Wijkservice 
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Op verzoek van de  BBB redactie geeft stadsdeelregisseur Zuid 
Lars Harms vd. gemeente Hengelo hieronder een toelichting 
omtrent actuele zaken die in Beckum spelen 

1. De financiering van het kunstgrasveld zou bekostigd moeten worden uit 
verwachte opbrengsten uit de grootschalige woningbouwontwikkeling ter 

hoogte van de huidige sportvelden. Deze grootschalige 
woningbouwontwikkeling gaat niet door vanwege de financiële 
haalbaarheid van het totale project. Bovendien is zowel door de 

dorpsraad als het college prioriteit gegeven aan goede 
kleedaccommodatie voor TVO boven de realisatie van een kunstgrasveld, 
mede omdat gelet op de omvang van de vereniging met het huidige 

aantal natuurgrasvelden kan worden volstaan. 
2. Op maandag 21 maart komen wethouder Lievers, de beleidsmedewerker 

Sportaccommodaties en het afdelingshoofd Bouwservice voor een 

gesprek met dhr. Ten Barge (vz. TVO) over de slechte kleedkamer-
situatie naar Beckum. Daarnaast laat de gemeente een bouwkundig 
onderzoek doen naar de onderhoudsstaat van de kleedkamers. 

3. Begin februari jl. is er contact geweest tussen dhr. D. Paalman (directeur 
van “de Bleek”) en de afdeling Bouwservice. Uitkomst hiervan is een lijst 
met punten, waarvoor aandacht wordt gevraagd. De school kan voor de 

verschillende aspecten een aanvraag indienen bij de gemeente dan wel 
het schoolbestuur, afhankelijk van wie ervoor verantwoordelijk is. Bij de 
gemeente zijn inmiddels een aantal aanvragen van “de Bleek” in het 

kader van het programma onderwijshuisvesting ingediend en in 
behandeling. 

4. Nadat bekend werd dat de grootschalige woningbouwontwikkeling 
(financieel) niet haalbaar bleek, is er binnen de gemeente een quick scan 
gehouden om te bepalen waar in Beckum wel woningbouw mogelijk is. 

Gelet op de behoefte in Beckum aan en de wens vanuit de Dorpsraad om 
een locatie bedoeld voor starters en kleine huishoudens, is gekozen voor 
de locatie gelegen ten noorden van de Pastoor Eppinkstraat en ten 

oosten van de Beckumerkerkweg. De gemeente zal hierbij een 
faciliterende rol gaan vervullen. 
 

De Dorpsraad Beckum wil bij monde van Rob vd. Keur nog een 
belangrijke nuance in deze stellingen aanbrengen 

„Hoewel ik een groot deel herken van de discussie met B&W is er één 

onderdeel niet goed verwoord en dat betreft het kunstgrasveld. Het klopt 
dat de heer Lievers heeft aangegeven geen geld te hebben voor een 
dergelijke grasveld. Maar de dorpsraad heeft duidelijk te kennen gegeven 

de toezegging van zijn voorganger (wethouder Guido Weber) aan te 
houden. Er is luid en duidelijk door de heer Weber toegezegd dat er een 
dergelijke veld zou komen. Daar wil de dorpsraad de heer Lievers dus ook 
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aan houden. Het kan niet zo zijn dat per nieuwe ambtsperiode afspraken 
kunnen komen te vervallen. De verwoording in de bijlage laat een andere 
nuance horen, die echter de lading niet geheel dekt, zeker m.b.t. de rol in 

inzet van de dorpsraad‟. 
 

Levenslust vertelt… 
Het wordt voor Levenslust een mooi jaar. We bestaan in 2011 namelijk 65 jaar!  
We trakteren iedereen op twee toneelproducties dit jaar.  

De eerste is voor ons al in volle gang. Spelers, souffleuse en regisseur zijn bezig 
met de laatste repetities, het decor is al aardig op weg en bij de familie Ottink ligt 
de reserveringslijst al weer naast de telefoon. En kijk vooral eens naar onze 

vernieuwde website: Rob van den Brug heeft de site in een nieuw en eigentijds 
jasje gestoken. En als u onder de “nieuwste productie” naar de namen van de 
spelers kijkt, zult u een naam van een nieuwe speelster ontdekken. De vorige 

productie was Betsie Scholten al souffeuse,  in deze voorjaarsuitvoering speelt ze 
voor het eerst mee als archeologe. We wensen haar veel plezier en succes! 
 
We brengen voor u het blijspel “Wat is vrömd”. Het speelt zich af in “De Gouden 

Esch” , een klein verouderd café annex hotelletje in  een Twents dorpje. Hermien 
en Fred van Driel zijn de uitbaters van deze verouderde uitspanning.  Zij hebben 
een zeer slecht seizoen achter de rug.  Het toeval wil dat zij op dit moment één 

Italiaanse gast hebben: Marcelino Festini.  Deze knappe  Italiaanse man verveelt 
zich al snel in dit plattelandshotelletje, hij maakt dan ook aanstalten om te 
vertrekken. Hermien en Fred hebben geen geld om “De Gouden Esch”  te 

renoveren. Hermien droomt van een  hotel met uitstraling, met 40 kamers en met 
personeel…  Zij doet er alles aan haar droom in vervulling te laten gaan. Ze smeedt 
een plan om meer gasten in het hotel te krijgen. Zij heeft op een veiling oude 

munten gekocht. Het zijn niet zomaar munten, maar “Romeinse” munten. Haar 
man Fred weet  niets van haar plan. 
 

Om haar plan tot uitvoering te brengen heeft zij de hulp nodig van buurman Beernd 
Voshaar. Beernd is geen type die het werk heeft uitgevonden. Hij mag zich graag 
even terug trekken voor een goede borrel in de “Gouden Esch”. Zijn vrouw Truus, 

die de broek aan heeft, mag hier niets van weten. De gevolgen zijn anders niet te 
overzien. Naast buurman Beernd heeft Hermien ook de media erbij betrokken en 
probeert aandacht te krijgen voor haar plan. En als haar plan eenmaal uitgebreid 
wordt verwoord in de media, komen hier gasten op af. Niet zomaar gasten maar 

archeologen: Martha Pepijn, Esther Verhagen, Anja Maaskant en gelukzoekster 
Miny Woud. Na deze avond weet u, hoe het Hermien is vergaan met haar plan. De 
speeldata zijn 11-12-13-18-19-20 maart. De kaartverkoop is inmiddels gestart.  

 
We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in ‟t Proggiehoes. U kunt uw 
kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, telefoonnummer 074 – 

3676442. Zoals bekend kunt u  op www.levenslust.com zien op welke data nog 
kaarten beschikbaar zijn.                                          
                                                            Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
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Tennislessen via TVO Tennis in 2011 
 
 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om tennislessen te 

volgen. De lessen worden vanaf eind maart op de maandag- en 
dinsdagavond verzorgd door een professionele tennisleraar. Er zullen 
ongeveer veertien lessen voor de zomervakantie plaatsvinden en zes na de 

zomervakantie. Je geeft je dan ook op voor twintig lessen in totaal. 
Eén les kost vijf euro. Er moeten dan wel vier deelnemers zijn, anders gaat 
het lestarief omhoog. Een les duurt 50 minuten. Voor de jeugdleden (tot 16 

jaar) worden de lessen gedeeltelijk gesubsidieerd door de vereniging, voor 
hen geldt dus een gereduceerd tarief. Ook jeugdleden geven zich op voor 
twintig lessen in totaal. Als je les wilt nemen dien je lid te worden van TVO 

Tennis. Informatie over de contributie vind je op www.tvotennis.nl. Je kunt 
ook bellen met het secretariaat (Margreeth van der Schouw, tel. 2778746). 
We verwelkomen je graag als nieuw lid bij TVO Tennis. 

 

 
 

Het TVO tennisbestuur kent enkele mutaties; René Vijn stopt als voorzitter, 
Ben Mentink wordt de nieuwe preses en Margreeth vd. Schouw stopt met 
het secretariaat 

 
 

http://www.tvotennis.nl/
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Unicef blij met grote gift 
De Kerstmarkt in Beckum was een groot succes en dat stond uitvoerig in de vorige 

BBB vermeld. Op 29 januari jl. werd na de Misviering in de kerk een cheque 
overhandigd aan een Unicef vertegenwoordigster. Namens de organisatie van 
kinderen, ouders, het maatschappelijke stageproject en Unicef schetste Sonja 

Mulder nog eens het succes van de kerstmarkt en het belang van Unicef. Het mooie 
bedrag van 1208 euro wordt besteed aan een kinderproject in Guatemala. Ook 
werd alvast medegedeeld dat in december 2011 voor Beckum weer een kerstmarkt 
voor een goed doel in de planning staat. 

                                                                                          Redactie BBB 

 
 

OPINIE, de wereldvisie van Jan Busscher 

Krantenartikel 
Zomaar een kop van een krantenartikel, “werken maakt de mens gelukkig”. 
Bij zo‟n kop denk ik al direct wat voor bedoeling zit daar achter, om het 
“geluk” er zo dik bovenop te leggen. Het blijkt psychologische beïnvloeding 

van de bevolking te zijn, waarschijnlijk om minder weerstand te 
ondervinden bij verdergaande verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd.  Het verhaaltje kwam dan ook uit de koker van een hoogleraar 

”arbeids- en organisatiepsychologie”, duide-lijk dus. Een en ander werd 
nog meer glashelder doordat op dezelfde pagina recht onder dit artikel het 

volgende stukje van  “meer werken is noodzaak” was neergeplempt, de 
inhoud sloot hier dan ook naadloos bij aan. Goed beschouwd zie je hier dus 
een krant die zich als manipulatief instrument laat misbruiken door (de 

overheid?).  
Naar mijn mening een poging om de bevolking in een bepaalde 
(bekrompen) denkrichting te sturen die de overheid op dat moment het 

beste uitkomt. Een andere slogan die er ook vaak wordt bijgehaald is, “de 
mensen leven steeds langer”. Ik zou denken, de mensen sterven langer. 
Om terug te komen op onze hoogleraar, het ging er volgens hem om dat je 

met betekenisvolle activiteiten bezig moest zijn. Als we nu het Nederlandse 
ambtenarenapparaat nemen dan weet iedereen dat daarvan misschien de 
helft overbodig is en dat deze groep alleen maar  elkaar bezig houdt. 

Misschien is dat betekenisvol, maar in mijn ogen niet erg zinvol, brengt 
alleen maar kosten met zich mee. Bovendien gebruiken ze werkruimte, 
energie en apparatuur en produceren ze ook nog eens allerlei nodeloze 

rommel waar anderen weer mee worden lastiggevallen...  
 

Stuur ze naar huis, voor mij part met behoud van salaris, is veel 

goedkoper. Nou, dat kan dus niet want daar zouden ze dan ongelukkig van 
worden. Ik weet niet in hoeverre de BBB- lezer al in dit waanidee meegaat, 
maar het is de omgekeerde wereld en ook nog eens vrijheidberovend en 
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betekent tevens minachting van de mens. Werk is in die zin niet belangrijk, 
inkomsten zijn belangrijk omdat we geld als ruilmiddel nog steeds nodig 
hebben. Bovendien is het in mijn ogen zo dat je als mens zelf mag bepalen 

hoe je de tijd die je hebt te leven wilt invullen. Werken doe je om in je 
levensonderhoud te voorzien, niet meer en niet minder. Wenselijke sociale 

contacten vind je ook in de vrije tijd sfeer. Om een 5-daagse werkweek tot 
je 67ste na te streven is absurd als je weet dat mensen van 50 al bijna geen 
nieuwe baan  meer kunnen vinden. Twintig procent van de bevolking doet 

tachtig procent van het nuttige werk. Er is globaal een vrij kleine groep, 
voornamelijk in de landbouw, delfstoffenwinning en industrie die veel 
waarde produceert. Zou men daarom niet veel beter alle  gecreëerde 

baantjes en onzinnig werk kunnen schrappen, levert immers toch niks op, 
integendeel. Maximaal rendement uit minimale energie heeft het meeste 
voordeel. Op die manier blijft er per saldo het meest over om voor de 

samenleving ten nutte te maken.  En daar is geen speld tussen te krijgen 
hoe ze er ook omheen drammen.  
 

In de gezondheidszorg worden juist weer veel te veel banen aan de 
onderkant wegbezuinigd terwijl er giga bedragen worden uitgegeven aan 
een overvloed van managers. Zo bezien zouden we dan misschien kunnen 

volstaan met een 4 of 3-daagse werkweek en de overige dagen kunnen we 
dan naar eigen goeddunken invullen, dat is dan de norm. Wie hier bij 
voorbaat al tegen is,  die is in mijn beleving niet vrij in zijn denken of heeft 

andere bijbedoelingen, ook een hoogleraar. Met alle respect, maar dat 
gedrag is vergelijkbaar met een vogel jarenlang opgesloten in een kooitje 
en niet meer weet dat hij kan vliegen...…! 

In dit verband kan ik je aanraden om eens naar deze video-reportage 
http://vimeo.com/user4086145/videos Where are we going (het plaatje 

met de 3 bijlen)  te kijken, al ben ik het hierin niet met alles eens, wat 
herstucturering betreft, het is erg verhelderend en absoluut de moeite 
waard. 

                                                                                       Jan Busscher 
 

Wist u datjes… 
> TVO1 voetbalde vriendschappelijk tegen Hoeve V. op het 2e 
(trainings)veld, ging voortvarend van start maar bouwde een voorsprong 
onvoldoende uit. Hoeve V. knokte zich energiek terug en deze levendige 

partij eindigde in 4-4… 
 

> Dames 1 handbal moest in het verre Groningen de punten  aan V&S 

laten. Bij 15-14 halverwege de 2e helft gloorde nog hoop, maar het laatste 
deel zetten de V&S dames een tandje bij; 25-18 eindstand. Dames2 zit ook 

in een moeilijke fase, nu nipt verlies tegen Avanti, maar het 3e kan de 

http://vimeo.com/user4086145/videos
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champagne alvast bestellen. De ongeslagen status bleef intact tegen De 
Tukkers met een 25-11 zege… 
 

> Het TVO zaalvoetbalteam is aan een indrukwekkende opmars bezig en al 
maanden ongeslagen. In Vriezenveen werd koploper DETO met 7-8 
verslagen na een sportief potje. Een week later wees TVO Luctor terug 

terwijl DETO verloor, jawel, van La Premiere. Met nog 6 wedstrijden te 
gaan nadert TVO koploper DETO tot op 3 punten!… 
 

> TVOc1 ontving Juliana en leek halverwege alles onder controle te 
hebben, 2-0. Maar de harde wind speelde hun de 2e helft parten. Lange 
uithalen van Juliana en slechte inschatting vd TVO verdediging betekende 

een 3-3 stand. TVO was speltechnisch niets minder, vergat 2 minuten voor 
tijd een dikke kans te verzilveren, waarna Juliana het even later wél 

afmaakte; 3-4 eindstand. TVOa1 liet Enter met beheerst, goed 
combinatiespel en prima treffers al voor de thee kansloos, 4-0, 5-1 
eindstand tenslotte. TVOb1 won netjes bij Zenderen V. 1-3, maar D1 ging 

bij Ensched.Boys fors onderuit met 11-0. 
 

>TVO5 kwam tekort tegen het sterkere Delden, kon lang stand-houden 

maar verloor tenslotte met 1-3 en het 6e boekte weer winst, 6-5 tegen 
DSVD. Het 3e deed goed zaken bij Ruurlo3 met 2-4 winst. TVO1 kon na 2 
½ maand eindelijk weer aan de bak. Na een overtuigende partij werd het 

door blessures geteisterde en tam spelende BSCUnisson met 6-0 weggezet. 
Luuk, Rik(2x), Bart, Tom en Barilett tekenden voor de eindscore. 
Opluchting bij TVO, hé, hé, maar nu volgen de koplopers Buurse en 

Bentelo!.. 
 

> Tegen medekoploper Hacol kon TVO1 handbal eerst gelijke tred houden, 

maar toen Hacol een tandje bijzette was de partij beslist; bij 12-26 stopte 
de teller. Een week later tegen De Lutte was het sneu, dat een dapper TVO 
de remise net ontglipte. Volgens info was de rol vd scheidsrechters ook 

dubieus. Hoe dan ook, 23-24 verlies… 
 

> TVO3 ontving WVV3, vergat voor de thee ruim afstand te nemen en 

mocht met de krappe 1-0 winst de handen dichtknijpen. Ook het 2e liet bij 
snelle uitbraken enkele vette scoringskansen liggen tegen NEO4, maar 
koesterde tenslotte een 2-1 zege. Het 5e leek bij Bentelo een remise weg te 

snoepen maar een 2e dubieuze strafschop tegen nekte hen, 3-2 verlies. Na 
de opkikker tegen Unisson ging TVO1 fors ten onder in en tegen Buurse. 
Pech in de afwerking maar later vooral zwak verdedigen betekende 5-2 

verlies… 
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De Zonnebloem 
Fondsenwerving in 2011 
De gevolgen van het “Bel-me-niet-register”  de telefonische leden-werving, 
is ook voor de Zonnebloem een ontwikkeling om op zoek te gaan naar 
andere manieren om leden te werven. 

Ten eerste staan onze jaarlijkse mailings op de rol. De nieuwsbrieven 
versturen we naar onze ondersteunende leden en donateurs om hen te 
informeren en eventueel een giftverzoek te doen. Dit gebeurt maximaal 

vier keer per jaar, in januari, april/mei, augustus en oktober. 
De januarimailing staat in het teken van het giftverzoek “ ondersteunend 
lidmaatschap”. Naar aanleiding van de januarimailing krijgen de 

ondersteunende leden die nog niet betaald hebben eind april een 
herinneringsverzoek. In mei vragen we iets extra‟s om de 

Zonnebloemvakanties mogelijk te maken. De augustusmailing van 2011 
staat in het teken van een giftverzoek voor de zomeractiviteiten van de 
Zonnebloem. In oktober sturen we een groot deel van onze relaties de 

kerstkaartenbrochure. Indien iemand het te veel vindt om vier keer per jaar 
post te ontvangen, kan dit via een telefoontje naar het Dienstencentrum 
gewijzigd worden. 

Ten tweede gaat de Zonnebloem  de database beter benutten. Mensen die 
eenmaling iets aan de Zonnebloem hebben gegeven gaan we bellen om te 
vragen of ze de Zonnebloem structueel willen steunen. Er wordt èènmaal 

gebeld. 
Ten derde gaat de Zonnebloem mensen op straat benaderen. Dit gebeurd 
uiteraard op een nette wijze. Daarnaast wordt er een “toolkit” ontwikkeld, 

om plaatste afdelingen te ondersteunen bij het werven van nieuwe leden. 
De digitale kanalen om leden te werven wordt steeds gebruikelijker. De 
Zonnebloem zal dit pad in 2011 ook gaan bewandelen. 

Hopelijk is dit overzicht duidelijk voor u weet u welke post u van de 
Zonnebloem kunt verwachten. 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Carla Aalbrecht. 
Telefoon: 3676658. 
 

BBBtje   Mag ik even jullie aandacht!!! 
September vorig jaar ben ik gestart met de vakopleiding tot pedicure bij IMKO opleidingen in Hengelo. 
De lesdag bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk en wordt gegeven door 2 ervaren 
docenten. Voor de praktijkles op dinsdagochtend, ben ik op zoek naar modellen om te oefenen en 
ervaring op te doen. Heeft u voetprobleempjes en zou u daarmee een keertje met me mee willen naar 
de praktijkles?  
Graag…………. dan zal ik zorgen voor een fijne behandeling en uw voeten goed verzorgen. Heeft u 
vragen of heeft u interesse, bel gerust 074 – 36 76 577 of mobiel 06 – 23 55 08 50. Alvast bedankt!!  
Monique Busscher, Past. Eppinkstraat 58 Beckum Aspirant lid ProVoet 
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Toneel in Boekelo 
Toneelvereniging "De Vriendschap" speelt op vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 

8 en zaterdag 9 juli het openluchtspel "Um 't oale erfgood". Het 
openluchtspel wordt opgevoerd op het erf "'n Plas" op het landgoed "Hof te 
Boekelo". Voor nadere info kijkt u op www.devriendschap.com. 

 
 

 
Meisjes min 2 + 3 zijn volleykampioen geworden in de najaarscompetitie. 

Op de foto samen met trainers Laura en Aniek. 
 
 

Zo zien ik ‘t 
Je mot alles kenne relativere mense. Dinge nie grote make dan ze al zain. 
As je die ongelofelijke heisa ziet rondom die Po(e)pstars, opgefokte Voice 
of Holland soap en gekrijs van die hysterische massa pubers en ouders, 

zakt je geregeld de broek van de kont af. Maar ja, het kuddevolk wil toch 
wete wie d‟r as beste wor gekoze via dat belle en twittere. En neemt de 1 
½ uur bagger van die 2 uur zendtijd op de koop toe. Sjonge jonge, ga ik 

me daar wéér een portie lope opwinde. Nie doen jonge, rustig blijve…. 
Nee, wat er wel toe doet is ‟t gemoed van de mens bij uitdrukkinge van 
verdriet, geluk, de oprechte emosies dus. 

Daar ken je in deze overspanne wereld dagelijks van alles over zien, as 
je‟n ‟t tenminste wil zien…Dat benne die kleine gebare, die blikke van 

verstandhouding tusse betrokkene bij belangrijke momente. Neem nou de 

http://www.devriendschap.com/
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wedstrijd FC Twente – Feijenoord èènd januari. Het spel loopt vast, de 
gaste spele prima, mot gezeg worre, staan met 0-1 voor en Twente lijkt 
onmachtig. 

Op de bank dubt de trainer offie ingezet ken worre; Bryan Ruiz. Hij was 
weer fit of toch nie? Preud‟homme heb „m al warrum late lope, nog 18 

minute te gaan. De clubarts Gekie Meins en de trainer wissele een blik van 
verstandhouding; kannie? De arts knikt van ja, geeft groen licht en Ruiz 
ken invalle; de redding voor FC Twente!! ‟t Stadion barst los in een euforie 

en die slaat over op de spelers. Twente speelt ineens overtuigend dankzij 
Ruiz, die fraaie acties maakt en duels wint, Feijenoord is de kluts kwijt. 
Brama schuift de 1-1- binne en Janssen geeft in de 90e minuut met 

wiskundige precisie een diagonale voorzet, die perfect en hard wordt 
binnegekopt door… jawel Ruiz; 2-1 dus. 
Een geniale rentree van een stervoetballer. Dankzij dat memorabele knikje 

van de clubarts richting de trainer; Ruiz kan nu invalle, redde Twente de 
overwinning. Klein gebaar grote gevolge. Ja toch, of nie dan? 
                             Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum West 
 
 

Volledige metamorfose bij camping Beckum 
Dat kun je wel zeggen als je de laatste maanden in 
ogenschouw neemt. De oude camping is compleet opgeruimd, 
„ontmanteld‟ en er wordt over het hele gebied een nieuw 
rioleringssysteem aangelegd. 
Reden temeer om Henk Morsink eens aan te spreken op een 

zondagmorgen na een potje zaalvoetballen; („weer gewonnen, veel 
discussies, ook in de 3e helft! maar dat hoort bij deze groep‟). Vervolgens 

krijgt de BBB redactie uitleg van de ontwikkelde plannen inzake omtrent 
erve Wolfkotte, Angela vertelt: 
„Even de stand van zaken omtrent Recreatielandgoed Erve Wolfkotte. 

Samen met een investeerder / ontwikkelaar hebben we op het terrein van 
de voormalige camping een begin gemaakt met de ontwikkeling van 35 
luxe recreatievilla‟s. 

Op het uitbreidingsgedeelte worden 70 plekken gecreëerd voor het 
plaatsen van recreatiebungalows. Nog dit voorjaar worden er enkele 
showmodellen gebouwd en start de verkoop. Graag komen we hier in een 

volgende BBB uitgebreider op terug. 
Voor wat betreft de boerderij, het rijksmonument Erve Wolfkotte 
zijn we bezig om plannen te maken voor een restauratie en om een goede 

invulling te geven aan het monumentale pand, met als hoofddoel behoud 
en een goede aansluiting op het recreatielandgoed‟. 
                                                                      Henk en Angela Morsink 
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AIT VEDAN 
Toneel St.Isidorushoeve 
Op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 maart voert Ait Vedan 
weer een klucht op; Gebonden groentesoep met balletjes. 
Het blijspel verhaalt over twee boerendochters, lege varkensstal, tot 

vakantiewoning verbouwd kippenhok en huisvriend die de boerderij in een 
nieuw verfje gaat steken. (Want het gerucht gaat dat een nieuwe rijksweg 
is gepland precies over huis en erf). Talrijke akkefietjes over koken, 

gastvrijheid, de soep en liefde passeren dan de revue in deze klucht. 
Uitvoeringen in de sportzaal van ‟t Meuken, zaal open 19.30 uur aanvang 
20.00 uur. 
Kaarten bestellen (€ 7,50, 65+ € 6,50) incl. kop koffie/thee in de pauze, bij 
fam. Temmink dagelijks na 13.00 uur, tel. 074-3575460. 
Op de avond vd. uitvoering zijn de kaarten af te halen in de kantine van‟t 
Meuken 
 

Artiestenspektakel bij TVO 
The Voice of Beckum 
Kom, laten we bij TVO voetbal de onderlinge sfeer nog een beetje 
vergroten, dachten de initiatiefnemers. En aldus werd op vrijdag 25 maart 
as. een heuse Voice of Beckum avond in de kantine gepland vanaf 20.00 

uur. Voor alle seniorenteams 1 t/m 6 en het A elftal. 
„Ze hebben allemaal bericht gehad en de animo blijkt groot te zijn‟, meldt 
de organisatie. Dat wordt dus een spektakel met al die TVO artiesten die 

optreden in een live of playback act . Komt dat zien, want fans zijn 
ook uitgenodigd!! 
 

 

Mededeling van Werkgroep jeugd 
Vrijdag 28 januari hebben we een spooktocht gehouden samen met 
werkgroep jeugd van Bentelo. 
Vanaf de speelboerderij 't Hofke werden de jongeren in groepjes naar het 

scouting terrein in Beckum gebracht. 
Daar in het bos moesten ze eerst naar het spookverhaal luisteren, daarna 
moesten ze een route in het bos lopen, en kwamen allerlei griezels en 

spoken tegen. De jongeren en wij zelf hebben het erg leuk gevonden, op 
wat kleinigheden na. Ze vonden het erg tof samen met Bentelo. Wat ons 
betreft dit is voor herhaling vatbaar. Op woensdag 6 april is er weer een 

avond van WGJ we hebben dan zelfverdediging onder leiding van dhr. 
Prins. 
                                            groet van de leiding van Werkgroep Jeugd 
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Rectificatie: 
De opbrengst voor de cystic fibrose was in 29 jaar 195.000 euro 
opgebracht, hiervoor hartelijk dank. 
                                                                    Diny Lansink 
 

Luk Akkefietjes 
Ik heb duchte mie nog steurig luk leazers dee‟t miene alwoerdeije tot zich 
nemt. Ak teminsen dat gemoompel tuske de stalreppel mag gleum‟n. Nig 
dat miene beeste noe ineens könt proat‟n, mer bie wiese van sprek‟n dan. 

Want ik har‟t vergang kear joch oawer dat moderne twitter‟n, waor veural 
de jeugd völ an metdöt. Ik maak‟n ne vergelieking; ik twittere neet, bie 
oons twittert alleene de veugel in de buske. Nou, doar kon mennigeen zich 

good in veen‟, dat kon ze. En zee gaam‟n mie groot geliek. Mer disse kear 
wil ik eff‟n ‟n aander verschiensel „in de vegadering gooi‟jn‟. Wat mie 
èèglijk op isse val‟n, bunt dee foto‟s in de kraant‟n zo bie de veurbereiding 

nor de carnavals-tied. Iederen oethook, buurtschop of doarp geet dan 
wear zonne carnavalsprins installear‟n. Natuurlijk met zien gevolg van 
gemalin, adjudant en aandre metlopers.  

Mer wa‟k zeng wol, za‟k oeleu nou vertel‟n; dee köppe van dee 
carnavalsprinsen liekt ommoal op meka. Tuske den boont‟n toga en steek 
op‟n kop zee‟j aaltied dat breed lachende gezichte. Zee kiekt op ‟n foto 

asof de weareld an hun veute lig. Asof zee het maak‟n goat en asof d‟r gin 
belangriekere dinge bunt um oe drok veur te maak‟n. Nee, feitelijk zeet ze 

d‟r ommoale oet as doare Gerratje, den noa twee daang‟ èèndelijk nor‟n 
pot isse wes veur ne grote bosschop. Heremetied nog is an too, ik wol ze 
wal is wearzeen at ze twee daang‟n noa ‟t carnaval met ne leuge knippe, ‟t 

meenske op‟t rabat en ne zearn kop de weareld veur ne doedelzak anzeet.  
Poh nee, dee breed lachende carnavalsköppe in de kraante, gin gezichte… 
                                                                          HekselmesienHarry 

 

Midvastenwandeling 2011   
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Op zondag 27 maart aanstaande vindt de jaarlijkse midvasten-wandeling 
plaats, die dit jaar in samenwerking met de protestantse gemeente Delden 
wordt georganiseerd. De ontvangst is om 14.00 uur in het kerkelijk gebouw 

de Molenaarshof, Grotestraat 3a, 7478 AA Diepenheim. Om 14.30 uur start 
de wandeling. De middag wordt afgesloten met een solidariteitsmaaltijd. 

Het einde is ongeveer 16.45 uur. Alle belangstellenden uit Beckum, 
Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde, Delden,  Goor, Markelo en 
Diepenheim zijn hiervoor uitgenodigd.  
         Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest Parochie  

 

Parlementair onderzoek? 
Een probaat middel om in te zetten bij zaken die rieken naar „foute boel‟. 
En in onze wereld van voorkennis, eigen belang, ontduikingen en jaloezie 
kunnen bij diverse zaken en feiten vraagtekens gezet worden. Oftewel, 

was dat wel zuivere koffie? 
’t is mogelijk… 
Parlementair onderzoek, zou dat ook niet iets kunnen zijn voor de affaire 

Oele waar nieuwe schuren staan, maar een woonhuis nog niet mag 
worden (af)gebouwd? Maar nee, een oplossing is mogelijk nabij, stond in 

de pers. De VBLO zat weer eens tegenover de bezwaren-commissie vd. 
gemeente. Er wordt een conceptovereenkomst afgerond met een 
mogelijke clausule waarin bezwaarmakers zich kunnen vinden. Als alle 

mitsen en maren in dit langslepende conflict dan eindelijk zijn 
weggepoetst, kan de bouw van de woning aan de Sluitersdijk mogelijk 
worden afgerond. Geen parlementair onderzoek dus, zand erover… 

                                                                                                 Knitto  
 

Vakantie weeskinderen Oekraïne 
In de presentatie heeft u gezien dat vanuit de Moeder Teresaparochie vanaf 2007 
een aantal weeskinderen uit Oekraїne van een korte vakantie (ongeveer 2 weken) 
heeft kunnen genieten in Hengelo. Met de fusie van de Hengelose parochies in De 

Goede Herderparochie is het project meer stedelijk geworden. Net als voorgaande 
vier jaren willen we ook in 2011 zo‟n 15 kinderen laten genieten van een 
onbezorgde vakantie en kennis laten maken met een normaal gezinsleven. 

Kernpunt van het project is de beschikbaarheid van gastgezinnen. 
werkgroep staat garant voor visum, reiskosten en reisverzekering tijdens het 
verblijf, alsmede voor de organisatie van een programma waaraan de kinderen 

(vaak samen met de kinderen uit de gastgezinnen) kunnen meedoen. Tijdens het 
verblijf worden de gastgezinnen ondersteund door de werkgroep en een 3-tal 
tolken (die rondom de klok beschikbaar zijn). 

Plan is dat de kinderen in de periode van  ± 22 aug t/m 1 sept 2011 (± 11 
dagen) in Hengelo zullen verblijven. 
Wij zijn dringend op zoek naar gastgezinnen 
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Heeft u hierover al eens gedacht, maar u twijfelt nog of wil graag eerst 
meer informatie? Graag willen leden van de werkgroep u nader informeren  
Aarzel niet en bel een van onderstaande personen voor nadere informatie! 

          Lidy van Veen  tel: 250 11 68, Jacqueline ter Bekke  tel: 242 35 00 
             Ria Heister..tel: 291.01.85, Jan van Weers, SOTO  tel: 291 34 68 
 

Mijmeringen 
Het is al bijna een jaar geleden dat we naar Spanje geweest zijn met 

vakantie. We waren daar nog niet eerder. We zijn er wel eens 
doorgekomen op onze terugweg van Portugal, lange wegen, droog, stoffig, 
veel olijfbomen. Ik herinner me die tocht als tamelijk saai. Het zou een 

keer Spanje worden vorig jaar. We kregen via kennissen een appartement 
aangeboden zo‟n 40 km zuidelijk van Alicante. We gingen met een 
vliegtuig. Iemand, een Nederlander zou ons van het vliegtuig naar het 

appartement brengen en ook weer terug. Alles prima geregeld.  We vlogen 
met zo‟n zogenaamde prijsvechter, Ryan Air, vanaf een Duits vliegveld bij 

Weeze. Zo‟n prijsvechter betekent: weinig bagage dus ook weinig boeken. 
Normaal, als we met z‟n tweeën veertien dagen weg gaan, nemen we 
minstens 15 boeken mee en nu, om het gewicht te beperken, maar een 

stuk of vijf. Maar geen nood, in de flat die we gehuurd hadden was 
televisie met tien Nederlandse talige zenders, was ons verzekerd. M‟n liefje 
wat wil je nog meer. Dus al vrij vlug, om zuinig te zijn op onze boeken, 

zetten we de TV aan. Eigenlijk kwam ik er daar pas echt achter wat onze 
Nederlandse TV brengt. Reclame, reclame, reclame en in mijn ogen, veel 
prut. Ik heb het niet precies uitgerekend, ongeveer zeven á acht minuten 

reclame per half uur X tien zenders, dat is zeventig tot tachtig minuten 
reclame per half uur. Je zou zeggen dat kan niet zeventig tot tachtig 
minuten in een half uur. Maar dat klopt, denk er maar eens over na.  

Ik kijk dan ook vaak naar een buitenlandse zender. Heel vaak hoor ik ook 
zeggen: Met Duuts red ik mie wa zon betje. Wat let je. Wat mij trekt zijn 
b.v. de natuurfilms, meestal twee  per dag. Voor de rest geen kwaad over 

onze vakantie. We hadden twee goeie Nederlandse fietsen tot onze 
beschikking. 
We konden daar  fietsen wat de heuvels betreft. Het was redelijk vlak. Het 

eten was lekker en goedkoop. Het kostte tussen de tien en twintig euro 
voor ons tweeën, inclusief een fles wijn en een, vonden wij, lekker drankje 

na. De zon was soms wel heet maar dan zaten we onder de palmen, want 
met de zon moet je voorzichtig  zijn. Als het aan mij ligt, gaan we dit jaar 
echter naar Duitsland, die Spanjaarden hebben een heel apart 

spraakgebrek en dat versta ik niet. 
                                                                              Johan Menkehorst 
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Zaterdag 5 maart 2011 
 

Compost/Potgrondactie  
 

’s Morgens om 09.30 uur starten we de tractoren en 
komen we weer bij u langs. 

 

De kosten bedragen per zak: 
COMPOST 50 Liter €   4,50 
POTGROND 40 Liter  € 4,00 

 
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan 

de jeugdafdelingen van omni TVO. 
 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

ontwerp-aanleg-onderhoud 
Pastoor Geertmanstraat 14  Beckum 

T : 074-2670050 E: info@tijhuis-tuinen.nl 
 
 

Persoonlijk 
GEBOREN: Bram, zoon van Frank en Chantal Appelman 

                 Kian en Finn, zoons van Ingo ten Vregelaar en Kim Ellenbroek 
                 Elke, dochter van Pascal Ottink en Christel Derkink 
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Zaterdag 12 maart 2011 

Ontmoetingsdag voor wie gescheiden is 
Als mensen hun relatie beëindigen zijn daar meerdere generaties bij 
betrokken: Kinderen, ouders, grootouders. Je eigen kinderen zijn in het 
geding, maar ook ouders en andere familieleden. Misschien ben je zelf kind 

van gescheiden ouders. Of is het contact met je klein-kinderen moeizaam 
doordat je eigen kind zijn relatie verbroken heeft. 
Hoe spelen deze posities een rol in jouw situatie? 

Hoe kun je er anders naar gaan kijken? 
Deze thematische benadering  kan je helpen om op je eigen verhaal te 
komen. Daarnaast is er een creatieve verwerking. Deze dag bied je volop 

gelegenheid tot ontmoeting met lotgenoten. 
Organisatie en (bege)leiding: regionale werkgroep Scheiden & Geloven 
Twente. (pastor Klaassen en pastor Saris zijn lid van de werkgroep)  Op 

zaterdag 12 maart 2010 van 10-15.30 uur in de Zwanenhof, 
Retraitehuisweg 6 te Zenderen 

Aanmelding en informatie bij de Zwanenhof per telefoon 074-2659525 of 
e-mail: info@zwanenhof.nl 
Kosten: 17 €  (of naar draagkracht) bij binnenkomst te voldoen; incl. koffie 

en lunch. 
                                                                          Christianne Saris 
 

MOOIE TWENTSE SPREUKEN    
(GEPLUKT UIT DE LEVENSLUST SITE) 
 

> Ie könt nig eeuwig bie mekaar bliev‟n, zear den boer en toen slach‟n 
   hee het varken. 
> ‟n Lang wief is ne ledder in hoes. 

> Vüür nen luien is elke schuppe te zwoar. 

 
Hart onder de riem van de BBB redactie 
Complimenten werden gestuurd naar de redactie. Voor de goede inhoud, 
elke maand weer. “Het is bij ons een gevecht wie het eerst de nieuwe BBB 

kan lezen. Het is hartstikke mooi dat jullie ook aandacht besteden aan 
prestaties van leden van onze gemeenschap. Naast sport- zijn ook 

fokprestaties vermeldenswaard, dus mooi dat Gerrit Ottink (sierkippen) en 
Harry Scholten (kanaries) genoemd werden. Natuurlijk loop je het risico dat 
sommige prestaties niet bekend worden en dus geen aandacht krijgen. Dat 

is ook het geval met Annie en Gerrit ten Dam die met hun Haflingerstal 
weer een topprestatie geleverd hebben, zelfs een Nederlands 
kampioenschap.”.  

 

mailto:info@zwanenhof.nl
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“Ik heb een TIP voor de reactie: (positief meedenken….heet dat ) 
Maak bekend dat er een mailadres is waar BIJZONDERE PRESTATIES van 
bij Beckum betrokkenen kunnen worden doorgegeven. Geef de mensen 

zelf de kans om te getuigen van hun trots: Veel bescheiden mensen 
hebben zo een duwtje nodig. Bovendien verhoogt vermelding van deze 

prestaties nog eens extra de onderlinge band in onze gemeenschap. En 
uiteindelijk is dat toch één van de functies van BECKUM BETER BEKEKEN. 
.                                                            

                                                                  Mvg, Harrie Pot uit Beckelo 
 

(U begrijpt het, de afzender woont formeel in Boekelo, maar zijn sociale 
hart ligt nog steeds in Beckum!!) 
 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 
In januari hebben we op de peuterspeelzaal de voorleesdagen gehouden. 
Tijdens deze dagen staat het voorlezen centraal. Dit jaar hadden we een 
oma van één van de peuters uitgenodigd. Zij was vroeger een coördinator 

van Scala Peuterspeelzalen. Zij heeft er mede voor gezorgd, samen met de 
ouders van toen, dat we verhuisd zijn naar de ruimte boven de sporthal. 

Op 19 januari was de opening en nadat ze het boekje voor had gelezen 
hebben de kinderen genoten van het voorleesontbijt. Als afsluiting heeft ze 
op 29 januari voorgelezen in de andere groepen hebben ze na het 

voorlezen poffertjes gegeten. 
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Om een planning te maken voor na de zomervakantie is het voor ons 
belangrijk om te weten welke peuters peuterspeelzaal ‟t Bisonneke vanaf 

september willen bezoeken. Ouders van deze peuters kunnen hun kind 
alvast opgeven bij: Spring! Peuterspeelzalen 
Anga Veldscholte, 074-2553065 of via de website www.Springhengelo.nl 
 
 

Jeugdraad Beckum 
De Jeugdraad Beckum komt met nieuwe activiteiten voor de jeugd van 
Beckum en omstreken. Na een aantal weken van rust is het weer tijd om 
de komende activiteiten bekend te maken. 

Karaoke avond 
Op vrijdag 18 maart 2011 houden we een karaoke avond bij Café Halfweg. 
Wij hopen dat er voldoende zangtalent komt om er samen met ons 

gezellige avond van te maken. Deelname is geheel vrijblijvend, mocht je 
niet veel aanleg voor het zingen hebben, dan is komen al voldoende.  

Zeepkistenrace 
Wij gaan op zondag 8 mei 2011 de allereerste zeepkistenrace in Beckum 
organiseren. Het is de bedoeling dat je zelf een zeepkist maakt om 

daarmee een parcours af te leggen. Deelname is mogelijk in twee 
verschillende categorieën: een categorie voor jeugd vanaf 7 tot 12 jaar en 
een categorie voor jongeren van 13 jaar en ouder. In beide categorieën 

zijn leuke prijzen te winnen. Ook zal er een prijs worden uitgereikt voor de 
meest originele zeepkist. Er zijn een aantal regels waaraan de zeepkist 
moet voldoen. De belangrijkste regels zijn dat de zeepkist geen aandrijving 
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mag hebben en dat je er goed mee kunt sturen en remmen. De inschrijving 
is geheel gratis. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. 
Het inschrijfformulier en de reglementen zijn terug te vinden op onze 

Hyves-pagina:  www.jeugdraadbeckum.hyves.nl of op te vragen bij Jeroen 
Wijlens via jajwijlens@home.nl. De actuele informatie zullen we bekend 

maken via onze Hyves-pagina en in BBB. 
             Jeugdraad Beckum, Nando Scharenborg (voorzitter), Rik Lansink, 
             Jeroen Wijlens en Nel Waanders. 
 

Zijlijn 
De Oudste 
 

Onlangs tijdens, een familiebijeenkomst, kwam het gesprek uit op onze 
vroegere schooltijd. Een jongere zus “beklaagde” zich erover dat ze geen 

gelegenheid had gehad om door te leren. Ze kreeg geen bijval van de 
andere familieleden. Het was gewoon inherent aan de tijd. De  meeste 
ouders van toen waren blij dat er wat geld werd ingebracht als de kinderen 

zover waren. Later pas heb ik me gerealiseerd dat je als veertien jarige 
kompleet volwassen werd geacht, wat werken betreft. Wat uitgaan betreft 

niet, zeker voor mij als oudste niet. Dat was altijd te vroeg en te jong. Een 
vast gezegde van mijn vader was: “Zo as wie dat met dij doot mot wie dat 
ok met de aandën”. Echt uitgaan zoals het bezoeken van de toen geheten 

School en Volksfeesten, de huidige Zomerfeesten, daarvoor moest je 
minstens 16 jaar zijn en dat gold ook voor de Vastenavond, het 
tegenwoordige Carnaval en het Midvastenbal . Later, toen al bijna 17 jaar, 

mocht ik af en toe naar het “bal” bij Dwars op de Hoeve. Dat waren 
dansavonden van 6 tot 11 uur. Daar leerde je jongens kennen en zo 
raakten we aan de man. Ik had al vroeg “verkering” en op vakantie gaan 

was ook al aan de orde. Maar samen op vakantie dat kon niet. Dat was de 
kat op het spek binden. (Waar ze toen al niet aan dachten.) Johan mijn 
vriend van toen en nu mijn man, had een oom en tante in Osnabrück 

wonen. Daar mochten we wel een paar dagen naartoe, samen met een 
bevriend stel. Wij, de meisjes, sliepen bij tante Alwine in zo‟n groot Duits 
ledikant, de jongens in de kamer op een bank en een grote stoel en oom 

Herman sliep bij de buren. Ook dat zijn mooie herinneringen. Alleen Vaders 
gezegde “ Zoals we het met jou doen moeten we het ook doen met de 
anderen.” Is nooit waarheid geworden. Mijn jongere zus ging twee jaar 

later met twee tenten op vakantie. Eén voor de jongens en één voor de 
meisjes. Geloofd u dat? Mijn ouders geloofden het wel, dat hadden ze al 

geleerd. Dat was ook makkelijker. 
                                                                                  Rie Menkehorst 
 

http://www.jeugdraadbeckum.hyves.nl/
mailto:jajwijlens@home.nl
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Nieuws v.d.H.Geest parochie Beckum 
Het schema v.d.vieringen voor de maand Maart 

Za. 5 Mrt. 19.39 uur: Géén viering. 
Zo. 6 Mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Golianek. 

    Er is géén zang. 
Wo. 9 Mrt. 19.30 uur: Aswoensdag. 
    Begin v.d. veertig-dagen-tijd. 

    Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Saris. 
    Zang:Spirit. 

Za. 12 Mrt. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: 
    Pastor Golianek. 

    Zang:Dames-en Herenkoor. 
    Er is Kindernevendienst. 

Zo. 13 Mrt. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za. 19 Mrt. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 20 Mrt. 09.00 uur: Woord en Communieviering. 

    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Za. 26 Mrt. 19.30 uur: Woord-en Communieviering. 

    Prezentatieviering v.d Eerste 
    Communiecantjes. 
    Voorganger:Pastor Ogink. 

    Zang: Blasiuskids. 
Zo. 27 Mrt. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 

Mededelingen. 
Op 26 Maart is er tevens Dopen. Hierbij zijn dan dus ook de eerste 
Communicantjes uitgenodigd. Er is dan ook gelegenheid om samen koffie te 

drinken. De vrijwilligersavond is op Vrijdag 25 Februari. De parochievergadering is 
op Dinsdag 24 Mei. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het”Proggiehoes”. 
Midvastenwandeling 2011. 

Op Zondag 27 Maart wordt de jaarlijkse Midvastenwandeling gelopen. Dit jaar in 
samenwerking met de protestantse gemeente Delden georganiseerd. De ontvangst 
is om 14.00 uur in het kerkelijk gebouw De Molenaarshof,Grotestraat 3a.7478 AA 

Diepenheim. 
Om 14.30 uur start de wandeling. De middag wordt afgesloten met een 
solidariteitsmaaltijd. Het einde is ongeveer om 16.45 uur. Alle belangstellenden uit 

Beckum.Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde,Goor,Markelo en Diepenheim zijn 
hiervoor uitgenodigd. 
                                                 De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 
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(advertentie) 
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Datumbank 
25 febr.   Vrijwilligersavond kerk 
 1 maart  Soosmiddag 
 2 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

5 maart   TVO; Compostaktie 
11-12-13 maart  Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel 

“Wat is vrömd” 

12 maart  Gewoon Beckum live in ‟t Wapen van Beckum 
16 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

18-19-20 maart  Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel 
“Wat is vrömd” 

18 maart  Jeugdraad; Karaokeavond; Café Halfweg. 

Aanvang 21.30 uur 
19 maart  Oud Papier 
22 maart  KVO; Creatieve-avond in ‟t Proggiehoes 

26 maart  Kledinginzameling Mensen in nood bij het 
Parochiehuis 10.00-12.00 uur 

 5 april   Soosmiddag 

 6 april   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
 9 april   TVO; vrijwilligersfeest 
16 april   Oud Papier 

17 april   Palmpasenoptocht 
20 april   KVO; Bezoek Hondenpension-Dierencrematorium 

de Breborgh Bentelo 

20 april   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
20 april   Dorpsraad; jaarvergadering 

13,14,15 mei  TVO; Jeugdkamp 
22 mei   1e H. Communie 
24 mei   Jaarvergadering kerk Beckum 

 5 juni   TVO; Mixtoernooi voetbal/ Opening Handbalveld 
10 t/m 13 juni  Pinksterfeesten 
 

Vakantiedata schooljaar 2010-2011  
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011 
Paasweekend  vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011 

Meivakantie  maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011 
Hemelvaart  donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m  vrijdag17-06-2011 

Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
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Woensdag 16 februari 2011. Ongeveer 40 dames waren aanwezig bij de 

firma Markink meubelstoffeerderij in Haaksbergen. Na de koffie met cake 
werden we in drie groepen verdeeld. We kregen een duidelijke uitleg van 
het ambacht stofferen van meubels. Bomberen en capitonneren hebben we 

in praktijk gezien. 
In de winkel aan de voorzijde van het pand hingen en lagen verschillende 
stalen van overgordijnen, en prachtige vitrage Ook voor de vloerbedekking 

en tapijttegels van zuiver wol bent U bij de firma Markink aan het juiste 
adres Wie iets anders wil dan laminaat zou kunnen overstappen naar een 

kunststof (PVC) Product, wat in heel veel designs te verkrijgen is 
De firma Markink heeft van alles in huis om het gehele huis te 
transformeren naar een compleet nieuw interieur. Als dank voor de 

hartelijke ontvangst werd een enveloppe overhandigd. 
 

Voor dinsdag 22 maart .kunt U zich nog opgeven bij Karin ten Dam Tel 

3575230. Dit is de creatieve avond en de eigen bijdrage hiervoor is € 5  
Graag een hobbyschaar meenemen! Alvast bedankt voor uw deelname. 
                                       Namens het bestuur, Rosalien en Gaatske 
 

 

Wij zijn het zat     
 De werkgroep „Wij zijn het zat‟ heeft veel sympathieke reacties gekregen. 
Over het vervolg van acties ter bestrijding van inbraken in buitengebieden 
rond Beckum (en verderop natuurlijk). Op de info avond in januari in het 

Proggiehoes konden een aantal mensen niet komen, maar zij willen graag 
geïnformeerd blijven. Dat kan! 
Daarom nog even met e-mailadres voor belangstellenden: 

Wijzijnhetzat@hotmail.com 
 
 

Gewoon Beckum Live  
Zaterdag 12 maart – Muziekvermaak met toppers van veraf en dichtbij 

Dean Saunders de onbetwiste winnaar van Popstars, de band 

Manilla, de rockers van RU Kidding, Kiek Now Us (met Mooi Wark stijl) 
en disco Blacklight. In twee zalen bij het Wapen van Beckum een 

muziekfeest voor jong en oud!!! Zaal open va. 21 uur, de optredens 
beginnen om 22 uur. Kaarten in voorverkoop bij bekende adressen; Zie de 

Internet site van ; Gewoon Beckum live. 

 

mailto:Wijzijnhetzat@hotmail.com
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Ruilbeurs voor voetbaljeugd 
Die is gepland voor jeugdige voetballers die voetbalschoenen willen 
wegdoen (of weggooien!) omdat ze bv. niet meer passen. Maar als ze 
ingeleverd worden tijdens of na de competitie, kunnen ze wellicht via een 

ruilbeurs tegen een kleine vergoeding weer „aan de man (jongen) gebracht 
worden‟. Zo help je voordelig de voetballende jeugd. 
In de volgende BBB wordt het plan gedetailleerd uitgelegd. Interesse? 

Nadere info kan alvast gegeven worden via mailadressen;  
c.koppelman@planet.nlof  r.lelifeld@home.nl 
 
 

Wist u datjes  extra 
> Berichtten we onlangs over een lege slee, die achter een auto geknoopt, 

nutteloos heen en weer zwiepte, hier nog een akkefietje!…  Even een 
treetje eieren halen in Stepelo, kleinzoon bij in de auto, een klein extra 
rondje rijden, beland je op een zandweg die steeds modderiger werd. 

Resultaat… muurvast in de diepe drek, honderden meters van de 
bewoonde wereld. Lopen naar dichtstbijzijnde huis, enkele belletjes en de 

hulptroep komt met een trekker opdagen. Dankzij een zekere Hugo A. en 
Rien W. werd de auto -compleet onder de modder- vakkundig 
losgetrokken. Hierbij de dank zoals beloofd!!!  
 
 

Koninginnedag 2011 
 

Ook dit jaar is er met Koninginnedag weer van alles te doen voor de 
Beckumer jeugd. Op en rond het schoolplein heeft de Koninginnedag-

commissie gezorgd voor een leuk programma voor alle kinderen tot en met 
14 jaar: 
Nieuw en dit jaar voor het eerst is het programma voor de 12, 13 en 14 

jarigen. Voor hen willen we, mits er animo is, een darttoernooi opzetten in 
de vroege middag, aansluitend aan het ochtend-programma. Meer info in 
de volgende BBB, maar noteer alvast op de agenda bij 30 april: 

"Koninginnedag vieren we in Beckum!". 
 
 

BBBtje 
 

TE KOOP; Aanhanger voor € 50.- 
Interesse? Bel tel.nummer 074-3676334 
 

De volgende BBB verschijnt 23 maart as. Kopij binnen 16 maart! 

c.koppelman@planet.nl
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RQSFILS/r.lelifeld@home.nl
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De dansgroepen die 12 maart optreden bij het Wapen van Beckum 
 

 
                  Tjongerskotsploech 
 

 
                        Twentsche Leu 

 

 


