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

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

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

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

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving &layout 
foto‟s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van ‟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 

ADVERTENTIES  

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB-uitgaven in 2012: 25 januari / 29 februari / 28 maart / 25 april / 23 
mei / 27 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                           Nummer 
 
34                                              2 
 
Voor en achter de schermen is weer veel te doen in ons nijvere dorp. Wat  

ons zo ter ore kwam staat genoteerd in deze februari BBB, 40 pagina‟s dik. 
En weer geldt; lees het en u bent op de hoogte! 
 

 

Laatste Week Nieuws 
 

Een dochtertje 
Geboren; Linde, dochter van Bas ter Avest en Marjolein Haverdings  
 

Persoonlijk 
Er kwam weer zo‟n plotseling bericht, waar je somber en treurig van wordt. 
Richard Vossebeld is na een korte maar ernstige ziekte overleden, amper 43 jaar 

oud. Hij stond de laatste jaren geregeld bij TVO thuiswedstrijden aan het veld en 
voelde zich trots om bij de TVO voetbalfamilie te horen. We zullen deze 
sympathieke supporter gaan missen. De familie Vossebeld wordt alle sterkte 

toegewenst. 
 

Hennepplantage en XTC pillen ontdekt… 
Het was het gesprek in Beckum vorige week; in ons dorp is een illegale 
hennepkwekerij ontdekt. Men voelde zich een beetje beschaamd; nou ook al bij ons 
zoiets?.Tsja, wat doe je eraan? Feit is wel dat zulke planten normaliter meer 

opleveren dan een berke sloa (klein grapje).  
 

TVO begon weer te voetballen 
Afgelopen zondagmorgen op de Kruudnhof. Het 5e moest de eer en punten aan 
Bentelo4 laten, 2-4 verlies. TVO2 ontving HSC4 en kwam op een 2-0 voorsprong. 
Vervolgens was het ploeteren, HSC kwam op 2-1, maar TVO toonde karakter, Mike 
P. schoot 3-1 binnen en de nuttige winst was binnen. TVO3 kon door pech, laksheid 

en overmacht op het laatste moment geen elftal formeren, uit bij Neede. TVO1 
toog naar Lievelde om het lastige Erix te bestrijden. Twee wintersporters moesten 
verstek laten gaan, TVO had vette scoringskansen, maar ook Erix vlak voor de 

pauze. Ook na de thee kreeg TVO de beste kansen, maar Erix counterde naar 1-0. 
TVO wisselde, drukte en de terechte 1-1 kwam op het conto van Bart… 
 

Extra dorpsavond is gepland op 28 maart as. door stuurgroep Beckum-Oele. 
 

De volgende BBB verschijnt 28 maart, kopij 21 maart binnen. 
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WAT U ALLEMAAL LEEST IN DEZE FEBRUARI BBB 
> Laatste week nieuws > Mijmeringen 
> TVO bestuurszaken > Jeugdraad presenteert 
> Vrijwilligers feestavond > Uit Zwart op Wit nov. 1978 
> Beckum-Oele dorpsplan plus > Renovatie pastorietuin 
> Zonnebloem nieuws > Open huis Historisch archief 
> Cheque kerstmarkt > Slingerbeurs 
> Verslag volleytoernooi > Zijlijn 
> Bloemen voor vrijwilligers > Eieractie TVO handbal 
> Schaatspret in Beckum > Compost-potgrond actie 
> Vroegere tijden herleefden > KVO Nieuws 
> Luk akkefietjes > Felicitatie volleyster 
> Gewoon Beckum live > Opinie Jan Busscher 
> Wist u datjes > Werkgroep Jeugd 
> Midvasten wandeling > Facelift kantine TVO 
> Persoonlijk > Levenslust vertelt 
> The Voice of TVO > Parochienieuws 
> Uw foto‟s in de kantine? > Datumbank 
> Ondernemingsvereniging > Twintig Voorzetten 

   Beckum-Oele haalbaar?    Paul ter Bekke 
> Koninginnedag Beckum > Maand in één volzin 
> Stuurgroep Beckum-Oele 
 
 

TVO bestuurstafel 
Met het lakken van de sportzaalvloer hopen wij dat de problemen die vanaf 
november spelen met de vloer zijn opgelost. Het was moeilijk om de oorzaak 
van het probleem te vinden. 

De gemeente heeft uiteindelijk daadkrachtig gehandeld en de vloer wordt 
ondertussen afgewerkt. In de tussentijd maken we van de mogelijkheid 
gebruikt de kantine een opknapbeurt te geven. (Hierover staat verderop in 

dit nummer een verslag, red.) 
Vwb. de kleedkamerplannen staat begin maart een vervolgafspraak met de 
gemeente gepland en in de tussentijd zijn we bezig alle belanghebbenden 

partijen rondom te informeren ( school, Parochie ,etc.) 
Midden maart zal het Omni bestuur een extra ledenvergadering beleggen 
om de situatie en plannen rondom de kleedkamer toe te lichten en de leden 

te informeren. 
                                                                 Secr. omni TVO Martin Mulder 
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VOOR ALLE TVO VRIJWILLIGERS!!! 
Het TVO vrijwilligersfeest is op zaterdag 7 april. 
Hou die datum vrij, noteer het in de agenda. 
 
 

Beckum, Oele en omgeving  
krijgen een dorpsplan 
Beckum en Oele krijgen dit jaar een dorpsplan, De Gemeente maakt 

dit dorpsplan samen met vertegenwoordigers uit Beckum en Oele en 
het consortium Dorpsplan plus.  
In dit dorpsplan komt te staan welke ambities Beckum en Oele hebben en 

welke belangrijke vragen er leven bij de inwoners. Het maken van een 
dorpsplan begint met het maken van een analyse van Beckum en Oele. Dat 
heeft de afdeling BGI(Beleidsonderzoek en Geo Informatie) gedaan. Deze 

analyse geeft een beeld van het gebied aan de hand van de situatie in 2010-
2011. Dit beeld is voornamelijk opgebouwd uit statistische gegevens en 

resultaten uit bijvoorbeeld de veiligheids-monitor. Ook zijn interviews 
gehouden om het beeld te toetsen en aan te vullen. 
 

In de dorpsanalyse is de belangrijkste informatie over de bevolkingsopbouw 
van het gebied weergegeven. Uit de bevolkingsprognose blijkt onder meer 
dat het aantal inwoners van het gebied zal afnemen en het aandeel ouderen 

zal groeien. De analyse is opgesteld volgens de thema‟s: Wonen, Werken, 
Weten en Welzijn. Enkele conclusies uit de vier thema‟s zijn: 
 

Wonen:  
 Hoge waardering inwoners voor woonomgeving, leefbaarheid en 

veiligheid in het buitengebied 
 Relatief weinig doorstroom in het buitengebied 

 

Werken:  
 Weinig werkgelegenheid, maar ook een lage werkloosheid  

 

Weten:  
 Afname aantal 0-12 jarigen verwacht 

 Aandeel kinderen in speciaal onderwijs onder het gemiddelde 
 

Welzijn:  
 Hoge sociale cohesie van alle wijken en dorpen binnen de gemeente 

Hengelo 
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 Verkeersoverlast is het meest genoemde probleem door inwoners 
 Verschraling van voorzieningen wordt gezien als een bedreiging, 

zoals het onderwijs en het levensmiddelenaanbod  
 

Dit zijn maar een paar conclusies. Voor de volledige tekst en conclusies 
bekijkt u de volledige analyse [link]. Uiteraard zijn reacties en vragen (ook 
over het gehele proces) van harte welkom bij Lars Harms 
l.harms@hengelo.nl of Dennis Meijerink d.meijerink@hengelo.nl afdeling 
Wijkservice of via de telefoon: 14074.  
 

 

De Zonnebloem afdeling Beckum 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en 
hulpbehoevende ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het 
maatschappelijke leven niet vanzelfsprekend.  
De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke vrijwilligers-
organisatie voor alle gezindten die daar wat aan probeert te doen. 
Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem. 

We zijn daar met 16 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het 
organiseren van diverse activiteiten. We proberen altijd op een zo integer 

mogelijke wijze te achterhalen welke inwoners van Beckum hier behoefte 
aan hebben en tot onze doelgroep behoren.Maar ook Beckum groeit. Er 
komen nieuwe inwoners en zodoende kunnen we wel eens mensen over het 

hoofd zien. Om echter niemand te vergeten willen we een beroep doen op u 
die dichtbij/naast  desbetreffende persoon staat. Geef het ons alstublieft 
door. Misschien behoort  hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets voor 

hem/haar betekenen. U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid 
bezoekwerk: Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290 
Email: erikkleinsman@planet.nl 
 

Cheque Kerstmarkt 
Wij willen de organisatie van de kerstmarkt en allen die er op wat voor wijze 

ook aan hebben bijgedragen dat het zo‟n groot succes is geworden 
bedanken voor de cheque, met het mooie bedrag van €1500,-, die wij 

Zonnebloem afdeling Beckum zondag 29 januari na de viering hebben 
ontvangen. We zullen het goed besteden voor onze doelgroep. 
                                          Zonnebloem afdeling Beckum, Truus Kamphuis 
 

1500 euro voor de Zonnebloem 
Zondag  22 januari na de viering van 9.00 uur hebben de dames van de 

Kerstmarkt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan de 
Zonnebloem afd. Beckum. Het bedrag voor Kika is overgemaakt omdat 

mailto:l.harms@hengelo.nl
mailto:d.meijerink@hengelo.nl
mailto:erikkleinsman@planet.nl
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niemand van hen aanwezig kon zijn die dag. Tevens werden ook de 
prijswinnaars van de loterijen bekend gemaakt. Nl. Frans Rouwenhorst die 
de fiets gewonnen heeft, en Dide Beltman die de op afstand bestuurbare 

auto gewonnen heeft. Frans had de fiets beloofd aan Roos Koning ter 
Heege, en heeft deze dan ook ter plekke doorgegeven, waarna Roos vrolijk 

een rondje door de kerk fietste. 
 
 

Persoonlijk 
Dankbetuiging 
Hartverwarmend was de vele belangstelling en medeleven, na het overlijden 

van onze moeder en oma Annie Veldhuis-Hartgerink 
Hiervoor onze oprechte dank. 
Kinderen en kleinkinderen familie Veldhuis 

 
 

DAGBOOTTOCHT-REGIO ZONNEHOF- ZONNEBLOEM 
Vrijdag 13 april 2012 is de jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem, 
Regio Zonnehof. We gaan met de bus naar de haven in Zutphen. Dit vertrek 

is een uur later dan voorgaande jaren. De boot vaart op de IJssel. Het is 
altijd een mooie en gezellige dag. 
De kosten zijn € 35,00 per persoon, inclusief de bus naar Zutphen. 

(Koffie/thee, drankje/hapje en warme maaltijd zijn inbegrepen). 
Heeft u zin om deze dag mee te gaan, geef u dan op voor 15 maart 
bij Els Harink 074 3676574. Ook voor meer informatie kunt u haar bellen. 
 
 
We kregen nog een verslag vh jaarlijkse volleytoernooi; hierbij dus 

Badentrendtoernooi 2012 
Het was weer een geslaagde badentrend, zondag 15 januari! De sportie-

velingen stonden om 11.15 alweer in hun sportkledij, en het inspelen kon 
beginnen. Het eerste fluitsignaal was om kwart voor 12, en het ging er 
meteen fanatiek aan toe! Om 16.00 waren de finalisten bekend, en kon in 

de kantine er wat op gedronken worden. Het winnende team van recreatie: 
Hugo's Homies. Het winnende team van prestatie: De Toppers. (foto‟s in 
vorige BBB gepubli-ceerd, red.). Voor volgend jaar heet het geen 

badentrend meer, nieuwe naam is nog niet bekend, maar dit zal later het 
jaar in BBB bekend worden! Wij willen Badentrend wel bedanken voor de 
jaren dat hun ons hebben gesponsord. Ook bedanken wij JPB reclame voor 

de leuke prijsjes die elk jaar worden verzorgd door Marscha Pot. Wij hopen 
dat iedereen volgend jaar weer mee doet! 
                                                                    Groeten van de organisatie! 
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Bloemen voor vrijwilligers 
Zaterdag 11 februari werden in Beckum twee vrijwilligers in het zonnetje 

gezet. Vanwege hun jarenlange inzet voor het dorp op velerlei gebied 
mensen kregen Diny Lansink en Marco Ottink een boeket bloemen 
uitgereikt. Dit initiatief van de CDA is bedoeld als een stimulans voor het 

vrijwilligerswerk en waardering daarvoor in het algemeen. CDA bestuurders 
Wibout Dragt, Martin Reesink en Johan Harink alsmede een vertegen-
woordiging van de dorpsraad Beckum verzorgden de huldiging. Ook BBB 

was ter plekke. 
 

Bie Lansink op‟n breenk 
Vooraf moest de verrassing groot zijn,  de delegatie sprak af om gezamenlijk 
naar huize Lansink te rijden. Waar Diny „overvallen werd‟ en even perplex 
stond, maar de huisgenoten wisten van de hoed en de rand. En zelfs de 

hond had, liggend onder de tafel, vrede met de situatie. De bloemen werden 
uitgereikt met de complimenten en de koffie stond klaar. Diny Lansink 

maakt zich al jarenlang verdienstelijk bij ondermeer kerkelijke activiteiten, 
de fybrose stichting voor taai-slijmziekte, werkgroep jeugd, doden-
herdenking ter plaatse en bij een project voor straatkinderen in Brazilië. 

 
 

Tractor dwars over het oprit 
Vervolgens toog de delegatie naar de Haaksbergerstraat, waar twee huizen 

achter de Beukenhof Marco Ottink en Suzan Annink zich gaan huisvesten, 
nadat de renovatie gereed is. Een tractor staat dwars op de opritstrook (het 
lijkt op een blokkade tegen ongewenste bezoekers!). Marco komt vanachter 

de schuur aangelopen en hoort verbaasd wat er loos is. Ook complimenten 
en bloemen voor hem, de 2e uitverkoren vrijwilliger van Beckum. „Ik dacht 

dat er extra hulp kwam, want we gaan straks boven beton storten‟, zegt hij 
lachend tussendoor. Maar hij toont zich oprecht dankbaar voor de bloemen. 
Marco Ottink heeft bij TVO 13 seizoenen als grensrechter bij de voetbal-

selectie gefungeerd, organiseert met een commissie het jaarlijkse TVO 
jeugdkamp en was animator bij de oud ijzeractie van de DCB dartclub. Hij 
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tekende ook voor de prima verlopen bomen herplant actie vorig jaar en is 
penningmeester van TVO voetbal. Diny en Marco, twee stevige pijlers uit het 
grote aanbod vrijwilligers in Beckum kregen de bloemen; klein gebaar, grote 

waardering. 
                                                                              Jan Ottink 

 
 

 

Een dank je wel 
Zaterdag 11 ferbr. 2012  is voor mij een onvergetelijke dag geworden. Er 

was mij verteld dat een schoonzus en zwager kwamen koffie drinken, 
gezellig, om 10.00u werden ze verwacht. Maar dan komen er opeens zeven 
mannen/vrouwen binnen met een enorme mooie bos bloemen.  Dit waren 

de CDA'ers Martin Reesink, Johan Harink en Wibout Dragt, Thea Lintsen en 
Marianne ter Bekke van de dorpsraad, Jan Ottink en Harrie Jannink. 
Zij kwamen mij in het zonnetje zetten voor het vrijwilligerswerk wat ik doe. 

Het CDA doet dit elk jaar rond Valentijnsdag, de dorpsraad had Marco Ottink 
en mij voorgedragen. Jammer, de bos bloemen was niet groot genoeg 

anders zou ik hem met alle vrijwilligers uit Beckum delen. 
Want er zijn zoveel mensen die vrijwilligerswerk doen en die het ook 
verdiend hebben, daarom wil ik u allen bij deze in het zonnetje zetten.  

Tevens wil ik een oproep doen, meld u aan als vrijwilliger er zijn vele 
mogelijkheden, de sport , zonnebloem, kerk, zomerfeesten, oudersoos, 
werkgroep jeugd, dodenherdenking, jongerenraad enz 

Mijn motto is, wie goed doet wie goed ontmoet. O, ja dat van mijn 
schoonzus en zwager was een grapje, ik moest gewoon thuis zijn. 
                                                                                   Diny Lansink 
 

Schaatspret in Beckum 
De Beckumer schaatsbaan (achter Jan Morsink) bood weer veel ijsvertier 
getuige onderstaande foto (van GertJan van den Berg). 
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En hier een indruk van de fraaie Potsplas piste in wintertooi, 
„de Inzellbaan‟ in Stepelo anno februari 2012 
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Tijden van vroeger herleefden 
Sneeuwpret en schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Ook in het 

Beckumse contreien werd het vroeger en nu beoefend. Vroeger dus, 
toen we op de plassen, sloten en vijvers zoals bv. de Potsplas, 
Kluenven, èènviever en Beckumer ijsbaan onze baantjes trokken.  
Op hockeyschaatsen, doorlopers met veters (!), lage noren, hoge noren en 
tegenwoordig klapschaatsen. Uit dat vage verleden schieten ons de namen 
van Ottenschot, Wijlens, Wielens, Vossebeld te binnen als schaatshelden. 

Dat waren oa. de regionale helden uit de -pakweg- vijftiger-zestiger jaren. 
Anno 2012 wordt die situatie weer actueel. Waar we in december-januari 

nog dachten dat de winter Nederland zou „overslaan‟, sloeg een flinke 
vorstperiode toe. En in de regio Beckum kon op Kluenven, Potsplas, 
Hagmolenbeek en veel andere locaties mooi worden geschaatst door 

liefhebbers.  
 

„It geet -net- nie on‟ 
Ook de klassieke toertochten waren weer aan de orde, met als hoofdmoot 
de mogelijke Elfstedentocht, die rond midden februari heel Nederland in zijn 
greep hield. Alle media berichtten er dagelijks van en oude en nieuwe 

schaatscoryfeeën  kwamen volop in beeld. Zou ie doorgaan, Iet geet on? 
Maar op de valreep gooide een voorspelde dooiaanval roet in het eten. Heel 
jammer, sneu voor de mogelijke elfstedentocht bedwingers. Net zoals een 

week daarvoor, waar de Twentse deelnemers aan de schaatsmarathon op 
de Haidersee op de valreep, ‟s avonds ervoor, overvallen werden door 
sneeuwstormen en een immense koudegolf. Ook hier was afgelasten van de 

tocht de enigste remedie. 
Maar voor de stoere jongens, de krachtpatsers op het ijs en de bikkels heeft 

deze winter toch genoeg uitdagingen gehad. En de jeugd en recreanten 
kwamen ook volop aan hun trekken. Op sloten, plassen, vijvers, meren en 
ijsbanen. De Beckumer schooljeugd bedwong zelfs een heuse Elfstedentocht 

-in zakformaat-, compleet met stempelposten op de Hagmolenbeek! 
                                                                                             Jan Ottink 
 

 

Luk akkefietjes 
De weareld dreit deur, zo is‟t ma net. Nem noe dee dölle dee‟t bie elk 

akkefietje in‟t niejs goat protestear‟n teeng‟ de maatschappieje. Dan goat ze 
met ‟n tentje „n plein of leug gebouw bezett‟n en blieft doar daang‟ of 

wekk‟n zitt‟n lanterfanter‟n. Okkupaj heet dat gleuf ik, zee wilt de weareld 
verbetteren en wie mot noadèènk‟n oawer de mistoostaanden in de maat-
schappieje ,joa, joa. Veural in‟t niejs kom, „n heel‟n dag um de pöste loop‟n 

en ling en d‟r ne allerbastende kroam van maak‟n‟. Dreekwart schorriemorrie 
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en metlopers, dee‟d ‟t wark nig oet hebt e voon en teart op de overheid. Met 
zukke wereldverbetteraars mo‟j ‟n oorlog win, dat mo‟j…. 
 

En at de pliesie wil ingriep‟n en dat spul votjaang, hei‟j‟t schoap an‟t drieten. 
Dan begint ze te mekker‟n, ludkeels protestear‟n en teeng te stribbel‟n. En  

a‟j dan later zeet, wat ne onmeuninge rotzooi ze achter loat en wat ze 
streupt hebt en kepotmaakt in zo‟n gebouw, loopt oe de griebels oawer de 
grabbels. Appelweek ofhou‟n, zol‟n ze vrooger zeng‟, dan wol‟n ze wal 

rechbroan. 
Mer ja, kom doar ma is met an rechtewoad. Ie hebt zo ne rechzaak an de 
bokse, dat hei‟j. Noe hew één veurdeel met dit weenter zo in februari. At 

dee okkupaajers met dikke tien-viefteen groad‟n oonder nul in dat dunne 
tentje wilt zit‟n en hun aln‟s vaste vrös, zolt ze wa piep‟n. Dat brech de 
boskop good oawer, wak ma zeng wol, hek oeleu noe vertelt. 

Good, dat beunk dan wear kwiet. Ik goa ma ef‟n met de biele ‟n peshoop ‟n 
stuk bleut‟n, want ‟t pesvoar op de delle veur de beeste is zowat op. 
                                                                                HekselmesienHarry 
 
 

 
 

Met Melrose +Jody Berghuis (The Voice) + Blacklight. Zaterdag  10 

maart a.s. vanaf 21 uur. Wapen van Beckum 

Alle info op www.gewoonbeckumlive.nl 
 

 

Persoonlijk 
Wie heeft er op Pots Plas zijn Nijdam junior verstelbare glij-ijzers/ schaatsen 
verloren? 
Om ze op te halen kunt u bellen met het volgende telefoonnummer 074-

2434736. 
 
 

Persoonlijk 
GEBOREN; Bente en Diede, dochters van Rody Waanders en  

       Ilse ten Doeschate 
       Lukas, zoon van Ivo Temmink en Marieke Oude Kamphuis 
 

 

http://www.gewoonbeckumlive.nl/
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Wist u datjes… 
>TVO voetbal kwam in januari en eerste deel van februari‟‟niet aan bod‟. 

De winter hield ons stevig in zijn greep. Naast de trainingen werd door TVO 
geoefend bij Bon.boys en Barbaros op kunstgras. In de Veldmaat kon TVO 
geen potten breken en ondanks geklaag over de arbitrage kwam men 

gewoon voetballend tekort en dat is geen schande, 4-0 verlies dus. Bij 
Barbaros kruiste TVO de degens met de nr. 2 vd. 5e klasse A. Na een vrij 
goede 1e helft stond het 1-1, TVO had de handen vol aan de technisch 

vaardige opponent, maar creëerde best kansen. Na de thee kwam TVO weer 
op voorsprong, maar een poedel achterin betekende 2-2. Het niveau zakte, 
maar TVO bleef gevaarlijk(er) en had het laatste woord. Een goede aanval 

werd met een puntertje afgerond; 2-3. Doelpunten van Luuk, Bart en Rik. 
 

>De TVO handbaldames1 zijn bezig met een goed seizoen en bezetten de 2e 

plaats achter de ongenaakbare koploper RSC. In een rechtstreeks onderling 
duel toonde TVO karakter en maakte het de Rossumse dames knap lastig. 
Een remise leek dichtbij, maar na het laatste fluitsignaal hield RSC met 

miniem verschil, 24-23, de winst thuis. Dames2 leken na enkele zeges naar 
de subtop te stomen, doch Zenderen V.2 riep TVO een halt toe door de 23-

18 overwinning. Dames3 boekte bij RSC2 dan wel eindelijk een kostbare 
zege met 14-19 en dat geeft de burger moed natuurlijk… 
 

 

Midvastenwandeling 2012 
 Samen op weg naar Pasen 

                                           
Voor wie:  
alle belangstellenden uit Beckum, Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde,  
Delden,  Goor, Markelo en Diepenheim 

Wanneer:  
Zondag 11 maart 2012 14.00 uur ontvangst, 14.30 start de wandeling.  
( ongeveer 5 kilometer)  

Waar:  
Museumboerderij “De Wendezoele”Twickelerlaan 14 7495 VG Ambt Delden. 

Op zondag 11 maart 2012 houden we onze jaarlijkse midvastenwandeling.  
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Dit jaar zijn we te gast in Delden en kunnen we genieten van het mooie 
landgoed rond kasteel Twickel. De middag staat geheel in het teken van 
ontmoeting en we hopen dan ook vele “onbekenden” te mogen leren 

kennen! Tijdens de maaltijd is er een moment van bezinning bij de 
vastentijd.  

Om 14.00 uur wordt u verwacht in museumboerderij “De Wendezoele”.  
Om 14.30 start de wandeling, die ongeveer een uur zal duren.  
De middag wordt afgesloten met een solidariteitsmaaltijd.  

Er zijn geen kosten aan verbonden, we vragen wel een vrije gift.  
Tegen 16.45 uur gaan we weer huiswaarts.  
Doet u mee? Wij zien uit naar uw komst!  

Van harte welkom!  
De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest 
Parochie, pastor Saris,  i.s.m. Ds. de Vries , Protestantse Gemeente Delden 
Afsluiting met solidariteitsmaaltijd. Einde 16.45 uur.  
 
 

Mopje -1- 

slippertje 
Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van zijn vrienden. 
Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood ! Zijn vrouw verbolgen : "Als je 
zo verder gaat, raak je al je vrienden kwijt…...” 

 
 

Twintig Voorzetten                              op Paul ter Bekke 

Je vindt ze in alle dorpen, gemeenschappen en buurten. Mensen die 
daadwerkelijk zorg hebben voor het in stand houden van het 

plaatselijke welzijn. Daarvoor zetten zij zich met bezieling in en 
maken deel uit van werkgroepen, stichtingen, commissies of andere 
belangengroepen. We belichten er weer een! 
Zo‟n pakweg 20 jaar geleden streek hij neer in Beckum. Geboortig in het 
rustieke Oele, net als zijn vrouw Marianne, en behept met het virus van „iets 

willen doen voor de gemeenschap‟. Hij bouwde een huis op de vroegere 
bekende Ketels locatie aan de Past. Eppinkstraat. 
 

Paul ter Bekke is de naam. Bij TVO was hij een periode met zijn vrouw actief 
achter de bar in de kantine. Later werd hij voorzitter van de Stichting 
Zomerfeesten Beckum en vervulde die rol op een voor hem kenmerkende 

wijze. Met humor, voortvarendheid, losjes en vooral niet lang zeuren maar 
doorpakken. Dat was hem op het lijf geschreven. Eenmaal uit het 
Zomerfeestbestuur vervulde hij enkele jaren een rol in de zg. stroom-
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commissie vd. feesten. (Dat kun je een ontwenningskuur noemen na de 
bestuursperiode!).Bij de basisschool zette hij zich in voor de ouderraad en 
was contactpersoon bij diverse onderwijsaspecten. Momenteel is hij nog 

steeds betrokken bij schoolzaken in Beckum. Ook was hij in het verleden al 
eens te bewonderen op het Proggiehoes podium in een hilarische sketch bij 

Levenslust op de seniorenfeestmiddag. Daarnaast maakt hij zich (met zijn 
zoon) verdienstelijk met begeleiden en ondersteunen van plaatselijke 
activiteiten met een disco/muziekinstallatie. 

 
Hij volgt de ontwikkelingen in Beckum met zorg en constateert, met veel 
anderen, dat er wat moet gebeuren om de leefbaarheid van ons dorp 

nieuwe impulsen te geven. Bij de plenaire bijeenkomst in september 2011 
werd door de dorpsraad een oproep gedaan om via een te installeren 
stuurgroep nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Want Beckum heeft een 

achterstand op velerlei gebied en veel reeds gemaakte plannen vragen 
dringend om uitvoering. Dat is kort gezegd de boodschap. Paul ter Bekke 
trad toe tot die stuurgroep - werd meteen tot voorzitter gebombardeerd - en 

samen met de Dorpsraad wordt de schouders gezet onder het 
veelomvattende project Werk aan de Winkel. 
 

BBB wil hem graag aan de tand voelen, vandaar deze Twintig Voorzetten 
op Paul ter Bekke. 
 

 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby‟s: 
Bijna 46 jr / getrouwd met Marianne, 3 kinderen: Remco, Thijs en Maureen / 

ZZP-er (interim-management en advieswerk) / Ben graag bezig met gezin, 
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huis en tuin, motorrijden (we moeten toch eens een toertocht maken met 
Beckumers), muziek (luisteren en anderen er mee vermaken). 
 

De sportcarrière: 
Staat op een laag pitje, eigenlijk de laatste 45 jaar al… 
 

Het hoogtepunt: 
1e kind (cliché, maar het is wel zo). Als het om sport gaat: ik heb in 2010 
leren schaatsen! 
 

Jouw beste karaktereigenschap: 
Opgeruimd karakter, zie het van de zonnige kant. 
 

Zijn Henk en Ingrid ook jouw favorieten of zie je Wilders en  
consorten verder terrein verliezen? 

De PVV heeft wel goede punten, helaas doet Wilders nogal eens domme 
uitspraken. Deze regering doet het naar mijn mening niet slecht. Het zou 
voor Nederland niet goed zijn als Emile Roemer premier werd. 
 

Betaalbare woningbouw in Beckum is een vd speerpunten voor 
de nabije toekomst, heb je al een startjaar voor de bouw in  

gedachten?: 
Uiterlijk 2012! We zien nu al jongeren vertrekken uit Beckum en dat is echt 
zonde. Als we Beckum leefbaar willen houden moet er aanwas zijn. Daar 
kunnen de ouderen niet meer voor zorgen , en het zou erg saai worden 

zonder jongeren. 
 

Internet met al haar faciliteiten en mobiele contact‟speeltjes‟  
doet het onderwijs geen goed en maakt de maatschappij  

onverschilliger: 
Mee eens. Mensen kruipen veel terug in hun huis en er wordt te snel op een 
ander gemopperd via mail en dergelijke. Elkaar in de ogen kijken en zeggen 

wat je echt vindt helpt veel beter en is uiteindelijk veel leuker.  
Goede kant: veel nieuws en informatie beschikbaar. 
 

ik ben een fan van de zang/muziekcompetities; Idols, Got Talent,  
Voice en anders geheten talentenjachten: 
Helemaal niet mijn smaak, maar wel goed dat nieuw talent een kans krijgt. 

Al is het wel een grote kliek, altijd dezelfde mensen die je op TV ziet. 
 

Vind je het ook zo erg, dat armoedzaaier El Hamdaoui nog steeds 

niet weg kan bij Ajax? 
El Hamdaoui? Wie is dat? 
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De goede volgorde ‟s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 
Toiletteren, aankleden, bakje yoghurt en weg… 
 

Hollandse soap op tv: 
We maken thuis al genoeg mee, daar kan geen soap tegen op! 
 

Na nieuwe verkiezingen in Nederland komt er misschien een 
andere leider, geef drie geschikte kandidaten: 

Ik zou het liefst een 3-manschap willen: 
1e: een zakenman of vrouw die niet politiek gekleurd is maar weet hoe je 
een onderneming leidt 

2e: een agrariër met gezond boerenverstand: die is nuchter, zuinig en goed 
voor de natuur 

3e: een “ouderwetse” politieman: die ons aanpreekt als het moet, respect 
afdwingt en die het voor ons allemaal veilig houdt. 
 

Ik woon eigenlijk best mooi in Beckum, maar…: 
Niks maar, het is hier onwijs mooi, maar vaak zien we dat zelf niet. 
 

De grootste bewondering heb ik voor mensen als Aung Sang Suu Kyi 
(Birma) omdat die haar leven en eigen vrijheid inzet voor een vrij land en 
de grootste hekel aan mensen als Bashar al-Asaad (Syrie) omdat die 

andermans leven inzet voor zijn eigen hebzucht naar macht en rijkdom: 
walgelijk! 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Stamppot met hachee. 
 

Humor is van ‟t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 
Doe mij maar Najib Amhali of de Lama‟s. 
 

Favoriete tv programma‟s en muziek: 
Nieuws, How it‟s made (en zo), zeer brede smaak in muziek, ben niet zo van 
Jazz en de bekende Nederlandse artiesten (wordt zo opgedrongen). 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Lange reis naar Australië, Canada, Amerika (route 66): vanwege de 

contrasten in de mensen, de natuur, de ruimte en het avontuurlijke. 
 

Ze kunnen me ‟s nachts wakker maken voor: 

Tja, dat weet “mijn” Marianne het beste. Ik zal haar eens vragen. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 

Doe niet zo moeilijk en gun een ander ook wat! 
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Mooi materiaal uit vroegere tijden 
Het historische Archief Beckum eo. had het prima voor elkaar tijdens de 
open dagen in het Proggiehoes. Veel interessante archivalia stond 
tentoongesteld en oude film konden worden bekeken. Herinneringen werden 

opgehaald door de vele belangstellenden, die ook langs de fotogalerijen 
liepen en oude bekenden „uit vroegere tijden‟ herkenden. Met name van 
Cross Sport Beckum, Levenslust, ABTB, KWJ en KVO was veel historisch 

fotomateriaal ontvangen en kon worden bewonderd. Ook de geschonken 
fotoboeken met materiaal van de sportzaalbouw- en opening en eerdere 
Zomerfeesten werden druk bekeken. Dat alles in het kader van; de open 

dagen waren voor de bezoekers „een feest van herkenning‟. 
                                                                                         Redactie BBB 
 

 
naspeuren in boeken, discussiëren en herinneringen bij open weekend 

Hist.Archief 
 

 

De TVO artiesten presenteerden zich 
Het was soms een hilarische vertoning bij The Voice of TVO. De 
senioren voetballers van TVO brachten hun act vol bravoure op het 
kleine podium in de kantine.  
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(De Voice en Winner kandidaten die rijkelijk op de tv te zien zijn, konden er 
nog een puntje aan zuigen)… Volgens dezelfde formule als vorig jaar met 
eenzelfde bezetting qua presentator en jury. Alfons, Arend, Rik en Bas 

praatten „het circus‟ aan elkaar en beoordeelden de kandidaten. Zo‟n 70 
bezoekers genoten van de zang- en acteertalenten. Sommige elftallen waren 

goed voorbereid en sommige moesten ‟s avonds nog teksten maken. Het 
niveau was divers; het klonk soms vals, hard, ondeugend, zuiver of men was 
met de tekst in de war. Maar bovenal was er veel plezier bij de deelnemers 

en het publiek. Winnaar van 2011, Roy Ottink, goochelde met teksten over 
carnaval, Sailing home van Piet Veerman was (weer) een succesnummer van 
Ruben Kokhuis en Dennis ten Barge moest nog een opdracht na zijn bruiloft 

uitvoeren. Hij ontroerde (in konijnenpak) met het liedje en  fotobeelden van 
Flappie van Youp van ‟t Hek. Uiteindelijk was de act van TVO 3 de beste 
volgens de jury (en over hun deskundigheid viel niet te twisten!). 

Achter de schermen gingen al stemmen op om van deze Voice avond een 
bredere traditie te maken. Met ook deelname van de andere TVO 
sportafdelingen en misschien wel een jeugdcategorie eerst „s avonds? 

Gewoon om het samenhorigheidsgevoel te verstevigen. Maar dat is 
vooreerst koffiedik kijken. 
                                                                                             Jan Ottink 
 

 
Twee impressies van de geslaagde Voice of TVO avond; lachen, gieren 

brullen!! 
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HANGT UW FOTO STRAKS IN DE KANTINE? 
Het lijkt ons als kantinecommissie een leuk idee om de aankleding 

van de kantine te laten verzorgen door u in de vorm van foto‟s die we 
gedurende een paar maanden exposeren. 
Foto‟s worden vergroot tot A2 formaat en opgehangen in een wissellijst. 
Na de expositietermijn van vier maanden  krijgt u de vergroting terug. 

1. Wij zoeken voor de eerste expositie actuele sportfoto‟s waarop de 

emotie en bezieling van de sporter tot uitdrukking komt. De 
expositie begint op 1 mei a.s. en duurt tot 31 augustus. 

2. Voor de tweede expositie van september tot eind december zoeken 

wij actuele foto‟s van mooie plekjes in Beckum en omgeving onder 
het motto “ontdek je plekje”. 

3. Voor de derde expositie van januari tot  eind april zijn wij op zoek 

naar foto‟s van creatieve creaties die gemaakt zijn door mensen uit 
Beckum of Oele.  

Een “vakkundige jury” buigt zich over de inzendingen en bepaalt welke 
foto‟s voor vergroting in aanmerking komen. 
Pak dus uw digitale camera, ga op stap en breng Beckum en Beckumers  in 

beeld. Wij zijn benieuwd! 
                                                                                   Kantinecommissie  
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Mopje -2- 

Snel afvallen 
Een vrouw zegt tegen haar man dat ze snel wil afvallen. 
De man zegt: "Dan moet je je inschrijven voor de Missverkiezingen." 
Zegt de vrouw: "Waar slaat dat nou weer op?!" 

"Nou," zegt de man, "dan val jij als eerste af." 
 
 

Behoeftepeiling  
Ondernemersvereniging Beckum en Oele 
In Beckum en Oele vindt momenteel een verkenning plaats naar de 
haalbaarheid van een lokale ondernemersvereniging.  
Hiervoor is een werkgroep opgericht bestaande uit Angela Morsink, Bas ter 

Avest, Michiel Jannink, Ronald Hengelman en Rob ten Vregelaar. 
De werkgroep heeft zich laten adviseren en ondersteunen door de Kamer 

van Koophandel. De dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele zijn 
geïnformeerd en zij ondersteunen dit initiatief van harte. 
 

Bij de Kamer van Koophandel zijn uit Beckum en Oele maar liefst ruim 250 
ondernemingen ingeschreven. Met deze ondernemers wil de werkgroep 
aftasten of er belangstelling is voor het opstarten van een 

ondernemersvereniging Beckum/Oele. Tevens worden, voor zover bij ons 
bekend, gevolmachtigde directeuren aangeschreven. 
 

Waarom een ondernemersvereniging voor Beckum en Oele? Zaken doen 
berust mede op gunnen. Maar daarvoor moet je elkaar wel kennen. De 
werkgroep heeft geconstateerd dat van de ruim 250 ondernemers de 

meesten maar weinig van elkaars activiteiten weten. Een 
ondernemersvereniging kan actief bijdragen om hierin verandering te 
brengen.  

 
Elkaar zakelijk en persoonlijk beter leren kennen is dan ook één van de 
belangrijkste doelstellingen. Verder zal de ondernemersvereniging 

initiatieven organiseren om kennis en ervaring te kunnen delen, thema‟s te 
kunnen presenteren, bedrijfsbezoeken te kunnen doen en om (lokale) 

belangenbehartiging op basis van “samen staan we sterk” te kunnen 
uitoefenen. 
 

Op dit moment gaat er een brief naar de ruim 250 ondernemers / 
directeuren met de vraag of zij behoefte hebben aan de oprichting van een 
ondernemersvereniging Beckum/Oele. Mocht u na 1 maart 2012 nog geen 

brief hebben ontvangen en heeft u belangstelling dan kunt een email sturen 
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aan ovbo@invence.nl. Als voorwaarde voor lidmaatschap stellen wij dat u 
met uw KvK ingeschreven bedrijf economisch actief bent. Bovendien dient u 
met uw bedrijf in Beckum / Oele gevestigd te zijn of woonachtig te zijn, of 

bent u op enigerlei wijze economisch actief betrokken met Beckum / Oele. 
 

Bij voldoende belangstelling gaat de werkgroep zich inspannen om de 
ondernemersvereniging op te richten. Op dat moment laten we weten hoe 
het vervolg eruit zal komen te zien. Dit zal dan o.a. een informatieve avond 

zijn waar ook de belangstellenden hun inbreng kunnen doen. 
 
Namens de werkgroep Ondernemersvereniging Beckum en Oele, 
Rob ten Vregelaar 
 
 

Koninginnedag2012 
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. 

Maandag 30 April vanaf 9.00 uur is er voor alle jeugd uit Beckum in 
diverse leeftijdscategorieën weer wat georganiseerd.  
De peuters t/m groep 3 worden in 't Geertman vermaakt met o.a. 

schminken, diverse springkussens, apenkooi, tekenfilms ,enz. In groep 4 t/m 
groep 8 gaan de jongens het opnemen tegen de meisjes. (bekent van TV -
programma) 

Met o.a. een  stormbaan, vragenspelletjes, enz. s 'Middags is er vanaf groep 
8 een programma georganiseerd voor en door de jeugd voor hun 
maatschappelijke stage . Zij gaan voetballen ,handballen,basketballen en de 

stormbaan doen. We zetten weer een tent op het schoolplein dus voor 
ALLEN die het gezellig vinden de verrichtingen van de jeugd te volgen zijn 
van harte welkom!! 

De Hengelose Oranje Vereniging biedt voor de senioren dit jaar een Oranje 
Concert in de hal van het stadhuis aan met o.a. het Hengeloos mannenkoor, 

De Hengelose Opera en Operette Vereniging, Egeländers en een 
fototentoonstelling van dhr.Han Schenk (lange tijd fotograaf van het 
koningshuis)  van 10.00 tot 12.30 uur met een kop koffie en wat lekkers. 

Om dit ook mogelijk te maken voor de mensen uit Beckum bieden wij gratis 
vervoer aan vanaf het kerkplein in Beckum naar het gemeentehuis vertrek 
9.30 uur en om 12.45 weer terug. Ook hierover komen we nog uitgebreid 

terug in de BBB van maart. 
Aanmelden voor het vervoer ( programma in het stadhuis) kan alvast bij per 
mail saskiarotink@hotmail.com of bellen 074-2500369. 

                                                          Commissie Koninginnedag Beckum 
 
 

mailto:ovbo@invence.nl
mailto:saskiarotink@hotmail.com
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Mijmeringen 
Seksuele geaardheid, nooit van gehoord, toen ik als 18 jarige uitgenodigd, 

gestuurd werd naar de retraite voor dienstplichtige militairen, naar de paters 
in Zenderen.  Een hele belevenis. In één van de voordrachten van de paters 
kwam het woord homoseksualiteit voor. Een voor mij toen onbekend woord. 

Toen ik naar de betekenis daarvan gevraagd heb, is me dat uitgelegd. Maar 
ook nu, meer dan 50 jaar later, heb ik het gevoel dat seks en seksualiteit, 
voor veel mensen, nog steeds onderwerpen zijn voor in de slaapkamer en 

dan met het licht uit. Ik ben er in de loop van de jaren achter gekomen dat 
wat ik heb heteroseksueel  heet.  
Maar er zijn ook andere soorten van seksuele geaardheid, b.v mannen die 

het met mannen doen  en vrouwen die het met vrouwen doen, dat noemt 
men homoseksualiteit. 
Er zijn Nederlanders die denken dat die vorm van seksualiteit in Nederland 

door iedereen, is geaccepteerd. Als je durft te kijken en te luisteren zul je 
ontdekken dat dat zeker niet zo is. Er is ook nog een vorm van geaardheid 

die men biseksueel noemt, dat zijn mensen die van beide kanten houden. 
Wat mij betreft allemaal geaccepteerd, als het tussen volwassen mensen 
gaat op vrijwillige basis. 

Er is nog een soort seksualiteit die ik nog niet genoemd heb. 
Pedoseksualiteit, seks tussen een volwassene en een kind. Een onderwerp, 
waar veel, zeker nu, over gepraat wordt, ook al zegt een kardinaal das wir 

das nicht gewüst haben.  Wat mij betreft is er geen straf te hoog en geen 
maatregel te zwaar, om dit te voorkomen en te verhelpen. 
                                                                                  Johan Menkehorst   
 
 

Zijlijn 
Meedoen met de tweede jeugd 
Vijfentwintig jaar geleden, toen wij in Beckum kwamen wonen, was er, voor 

mij, keuze uit twee mogelijkheden om wat aan beweging te doen, een groep 
50 minners  en een groep 65 plussers. Ik ben toen begonnen met de groep 
50 minners. Al vlug bleek dat mijn knieën dat draaien en springen niet aan 

konden, dus weg sportcarrière! Maar gelukkig worden we ouder en het 
bewegen steeds moeilijker en minder, dus toen ik 70 werd vond ik dat we er 
wel aan toe waren om mee te doen met de 65 plussers. Johan en ik zijn van 

de jongsten, dat is geen punt, maar van de oudsten vallen er soms wat af, 
zoals nu pas nog Antoon van Lonink “Antoon ten Dam”. Jammer!  Frans 

Vossebeld  zijn vrouw en ik zijn ongeveer het jongst van de tegenwoordige 
groep 65 plussers. Op Vrijdagmorgen  komt er een jonge vrouw uit Bentelo, 
ze heet Ineke, en vertelt ons wat we doen moeten. We beginnen om tien 

uur en om half elf hebben Harrie of Ingrid de koffie klaar en zijn we blij dat 
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we even rustig kunnen zitten. Als er iemand jarig is krijgen we ook nog nè 
plakke krint‟n stoete. Wij, Johan en ik vinden het gezellig. Kom een keer 
vrijblijvend kijken of meedoen. Je kunt er alleen een paar zere spieren, voor 

een dag, aan over houden. 
                                                                               Rie Menkehorst 
 
 

De Jeugdraad presenteert… 
Cocktailavond 

Op vrijdag 3 februari hebben we een 
cocktailavond georganiseerd. 

Iedereen mocht deze avond zelf zijn 
cocktail klaarmaken en naderhand 
opdrinken. De gezonde cocktails, 

oftewel, cocktails zonder alcohol 
bleken net zo lekker te smaken als 

cocktails met alcohol erin. De avond 
bestond echter niet alleen uit het 
maken van deze cocktails, Tactus 

verslavingszorg verzorgde een quiz 
over alcohol en drugsgebruik om ons 
bewust te maken van de effecten die 

alcohol en drugs kunnen hebben. 
Foto‟s van deze geslaagde avond  zijn 
verder te zien op Facebook en Hyves. 

 
 
 

 
 

 

Zeepkistenrace 
Op zondag 6 Mei 2012 staat de tweede editie van de zeepkistenrace op het 
programma. Het zal dit jaar wederom plaats vinden rondom ‟t 

Proggiehoes.De inschrijving voor de zeepkistenrace is inmiddels geopend. 
Het inschrijfformulier is te vinden in deze BBB. Het formulier kan ingeleverd 

worden bij Jeroen Wijlens, Wolfkaterweg 50 of via de mail naar 
jajwijlens@home.nl.Nadat we de inschrijving hebben ontvangen sturen we 
een bevestiging en het regelement retour. Vanaf nu zijn het 

inschrijfformulier en de regelementen ook terug te vinden op onze Facebook 
en Hyves pagina.  
                                                           Graag tot dan! Jeugdraad Beckum 

mailto:jajwijlens@home.nl
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag   10 maart 2012 

Compost/Potgrondactie 
 

‟s Morgens om 09.30 uur starten we de tractoren en 

komen we ook 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 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uit de archieven van Zwart op Wit,  
de 6e (en laatste) jaargang 1978 
 

Na zes jaar een Beckumer maandblad Zwart op Wit besluit de redactie van 
TVO om voor een bredere insteek te kiezen en de naam te veranderen in 

Beckum Beter Bekeken.  
Hierbinnen kan ook het Levenslust kwartaalblad Talent worden opgenomen. 
Oorspronkelijk zouden voor de financiering de belanghebbende verenigingen 

en instanties naar rato bijdragen. Maar de praktijk leerde snel, dat via 
advertenties en een jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage de kosten 

konden worden gedekt. 
 

In het novembernummer 1978 van Zwart op Wit meldde het TVO bestuur, 

dat het voorstel aan de KNVB om de heer A. ten Dam als consul aan te 
stellen is gehonoreerd.  
* Trimgroepen zijn actief olv. Henk Timmer en de leden worden officieel lid 

van TVO zodat de overgang naar de sportzaal (aug.1979) straks soepel kan 
verlopen. Het zijn bij de dames Trees Bosch, Anny ten Have, Greta Veldhuis, 
Tonny ter Avest, Riky Verberne, Marie ten Vregelaar, Anny ten Dam, Minie 

Waanders, Trees Blanken, Greta Eijsink, Maria Assink, Maria ten Dam, Anny 
Pot, Ine Pot, Hermien Jannink, Trees ten Dam, Jozefien Markink, Paulien ten 
Dam, Mirjam Vossebeld (Is.hoeve) en Marietje Koenderink.  

* Ook hebben zich 12 heren aangemeld voor een trimgroep. De 
aanmeldingen zijn; H.Molenkamp, Fr. Vossebeld, J. Wielens, Fr. Rouwen-
horst, T. Vossebeld, H. Waanders, B. Bunte, J. Pot, H. Bunte,  

J. Ottink, M. Vossebeld en H. Vossebeld. 
 

* Vijf teams zijn in de afgelopen veldcompetitie handbal kampioen geworden 

en eenieder ontving een leuke attentie als herinnering. 
* De uitloting van de laatste houders vd. stukken bij de obligatielening is 
afgerond en prima verlopen. “We willen de schenkers va het bedrag nog 

hartelijk bedanken voor hun gewaardeerde geste”. 
 
Dankbetuigingen, felicitatie en overleden 
* Dankbetuigingen waren er van Jan Jannink en Gerrit Postma, resp. voor 
de blijken van belangstelling tijdens het verblijf in het ziekenhuis en 

ontvangen attentie na het behalen van het B diploma voetbaltrainer. 
* Felicitaties na de geboorte van Patricia, dochter van de fam. J. 
Scharenborg-Jonkman. 

* Overleden is de heer J. Brouwer, steunend lid en TVO supporter, die veel 
hulp verleende bij het laswerk en de constructie bij de sportzaalbouw. 
 

Over eerste profseizoen Marcel Mentink werd gerapporteerd,  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 2, 2012 
pagina 27 

een kleine greep uit dat verslag: 
‟11 november Jong FC Twente-Jong PEC Zwolle, uitslag 2-2 (waar uit nog 
met 4-0 was gewonnen). Marcel kreeg te weinig ballen maar scoorde 1x, 

trainer Morsing bekritiseerde team vanwege veel fouten, Spitz Kohn laakte 
de inzet. Krachttraining in de sportschool was intensief. Samen met 

teammaten Fred Rutten en Anton Kamp werd fruitmand bezorgd bij 
doelman Wassink in het ziekenhuis te Doetinchem. 
 

Kaartcompetitie 
De tussenstand na 4 avonden met 42 deelnemers, de top 5; 
1.J. Jannink, 2. B. Dobber, 3. H. Nales, 4. A. Derkink, 5. J. Eising (Hoeve) 

 
Mopje tussendoor: Muziekmeester; „ik had je gezegd een uur te studeren, 
maar ik hoor geen toon meer‟. Leerling;‟ Ja maar ik oefen nu in‟… „Waarin?‟ 

„In de maten rust‟.  
 
Elftalbesprekingen worden aangehoord bij Lonink Antoon, waar de e.c. leden 

Hennie Morsink, Jan ter Avest en Antoon ten Dam bijeen zijn. De rapporteur 
meldde „ik zal mij teruggetrokken opstellen‟ waarop Antoon spits reageerde 
met „d‟r steet nog wa ne stool achter de delle op‟n dam‟. De volgende 

karakterschets vd. e.c. leden toentertijd is symbolisch; Antoon de nuchtere, 
Hennie  betrokken en vaak emotioneel en Jan die ongedurig heen en weer 
lopend naast de lagere elftallen in gedachten al weer bij het 1e is, waar hij  

‟s middags moet vlaggen. „Drie mensen van grote waarde voor TVO‟. 
 
Wedstrijd en doelpunt van de maand 

TVO-Tubantia 3-2, Eric Temmink en Wim Verveld scoorden voor TVO. Bij 

de 2-2 stand enkele minuten voor tijd leek TVO een kostbaar puntje binnen 

te slepen, maar de eerste competitiewinst werd zowaar begroet want… Jan 
Waanders wist de Tubantia goalie van dichtbij beheerst en koel te passeren; 
3-2. De fles moezel ging dus naar Jan (of Ria?). 
 

Dat was weer en greep uit die goede oude tijd…redactie BBB 
 

 

Grondige renovatie pastorietuin 
De barre winter met stevige vorst ten spijt, zijn begin februari 
werkzaamheden gestart om de pastorietuin tussen de kerk en 
Beukenhof in aanbouw te renoveren. 
 

Constructief overleg tussen Welbions, het Oversticht en de locatieraad vd 
parochie Beckum heeft geresulteerd in een mooi plan. Waarin gesproken 
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wordt over „een ontmoetingsplek met eenvoud en allure en er worden 
looplijnen aangelegd van de Beukenhof tot het kerkplein‟. Er zijn oude 
boompartijen gerooid en wordt straks een mooi toegangspad tot het 

zorgcomplex aangelegd. Tevens is in een herziene versie (zie tekening 
hieronder) aangegeven, dat de grote uitgegroeide coniferen, ook in slechte 

staat, aan de Haaksb.straat zijde gaan verdwijnen. 
Ter vervanging komt op de hoek naast de kerkplein ingang een 
groenblijvende solitair. Die wellicht ook als kerstboom kan dienen, want de 

kerstboom voor de kerk gaat verdwijnen (om het zicht op de toren te 
herstellen). Tevens zullen bankjes en verlichtingspunten geplaatst worden 
en zal richting vijver – bij gebleken behoefte – een soort moestuin komen 

voor toekomstige hobbyisten vd. Beukenhof. De bouwcoöperatie Welbions 
heeft voor dit plan een aanzienlijk startkapitaal gedoneerd. De Dorpsraad en 
Stuurgroep ondersteunen dit plan van harte en zijn nog met de gemeente in 

gesprek om een subsidiepotje te vinden ter afdekking van de totale kosten. 
De vrijwilligers vd. BOP ploeg worden tzt. ingeschakeld voor 
onderhoudswerkzaamheden Als straks de lente intreedt, hoopt men de 

realisatie te kunnen afronden 
                                                                                          BBB redactie 
 

 
Hierboven kerkplein                                                        hierboven 
en kerk                                                                        Beukenhof 
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PERSBERICHT 

VIERDE EDITIE DE SLINGERBEURS HENGELO VAN START 
Beurs slaat brug tussen maatschappelijke instellingen en bedrijven 
Vrijdag 16 maart 2012 vindt in het ROC van Twente, locatie De Gieterij, de 
vierde editie van De Slingerbeurs plaats. Maatschappelijke instellingen 
(vragers) en bedrijven (aanbieders) komen die dag bijeen om te 
onderhandelen over vraag en aanbod om zo met gesloten beurs concrete 
matches tot stand te brengen. Alles wordt uit de kast gehaald om het 
resultaat van vorig jaar, 218 matches met een totale waarde van ruim 
€250.000,-, te overtreffen. De Slingerbeurs wordt geopend door 
Commissaris van de Koningin van Overijssel Ank Bijleveld. 
De Slingerbeurs 
De Slingerbeurs is vergelijkbaar met een overdekte marktplaats waar 

maatschappelijke instellingen en bedrijven elkaar in een informele sfeer 
ontmoeten en matches proberen te maken. Vragers (maatschappelijke 

instellingen) gaan op zoek naar aanbieders (bedrijven) die hen kunnen 
helpen bij een concrete vraag. Als een vrager een passend aanbod heeft 
gevonden,  dan wordt er met de aanbieder onderhandeld. De aanbieder 

bepaalt wie het aanbod krijgt. Daarna bepaalt een accountant de fictieve 
waarde van de match. Een match is pas afgerond als de notaris de match 
heeft goedgekeurd. Voorwaarde is dat alle matches binnen één jaar moeten 

worden gerealiseerd. Aan het einde van de beurs wordt de totale waarde 
van het totale aantal afgesloten matches bekend gemaakt. 
Tag your Masterpiece 

Voorafgaand aan De Slingerbeurs vindt het evenement “Tag your 
Masterpiece” plaats, georganiseerd door De Slinger Jongeren. Ondernemers 
en jongeren gaan met elkaar in gesprek met als onderwerp Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen. De belangrijkste resultaten en uitkomsten van het 
gesprek worden in graffitti  uitgevoerd door de deelnemers.  
Deelname 

Voor bedrijven is De Slingerbeurs een goede en laagdrempelige mogelijkheid 
om vorm te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Deelname 

aan De Slingerbeurs Hengelo is gratis en de beurs is voor iedereen 
toegankelijk. Bedrijven en maatschappelijke instellingen worden verzocht 
zich aan te melden via www.deslingerbeurs.nl. Na afloop van de beurs vindt 

er een netwerkborrel plaats.  
Comité van Aanbeveling 
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De Slingerbeurs wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Dit 
Comité bestaat uit de volgende personen: Hans Schutte (voorzitter College 
van Bestuur ROC van Twente), Frank Kerckhaert (Burgemeester gemeente 

Hengelo), Hans Kroeze (algemeen directeur Asito BV/voorzitter VNO NCW 
Oost Twente), Joop Munsterman (voorzitter Raad van Commissarissen FC 

Twente ‟65) en Herman Spenkelink (voorzitter Industriële Kring Twente). 
Meer informatie is te vinden op www.deslingerbeurs.nl. 
 

 

Werkgroep Jeugd 
Woensdag 1 februari hebben we weer een avond van Werkgroep Jeugd 

gehad. Met een grote opkomst zijn we begonnen met een fotopuzzeltocht 
met als extra opdracht het ruilen van 2 theezakjes. Ondanks de barre kou 

werd er druk geruild en we stonden versteld van wat er binnen is gekomen, 
van een gouden voetbalschoen tot kippenbouillonblokken en een leuke 
bijdrage voor een volgende avond. De afsluiting in het Proggiehoes met 

broodje knakworst was gezellig en smaakte goed!         Werkgroep Jeugd 
 
 

Eieractie TVO handbal 
Aangezien de paasdagen er weer aankomen heeft TVO handbal wederom 

een eieractie georganiseerd! Op zaterdag 31 maart zullen, tussen 10.00 uur 
en 15.00 uur, de meiden van de c-jeugd langskomen om de eieren voor een 
leuke prijs te verkopen. De opbrengst van de verkoop is voor de handbal. 

Dus … heb je nog eieren nodig voor Pasen en wil je de handbal steunen, 
zorg dan dat u op 31 maart thuis bent zodat de meiden van de jeugd niet 
voor een dichte deur komen te staan. Alvast bedankt voor jullie aankoop! 

                                                                                      Katyana Ottink 
 
 

De KVO-dames naar het  
St Ephrem De Syriër Klooster 
Op Valentijnsdag hebben een 30 tal dames van de KVO een bezoek gebracht 
aan bovengenoemd klooster. We werden hartelijk welkom geheten door 

Pater Sait. 
Er wonen paters, monniken, nonnen en ook de bisschop heeft er een kamer. 
Voorzien van een folder mochten we in de kapel plaatsnemen. Ruim een uur 

vertelde onze gastheer over het ontstaan van dit klooster. 
Het aantal leden van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland 
bedraagt ongeveer 20.000 mensen. Dagelijks wordt er 4 keer gebeden. 

Op zondag wordt een dienst gehouden welke tweeënhalf uur duurt. 
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Hierna bezochten we de kathedraal en de begraafplaats. We werden 
getroffen door de verbondenheid en saamhorigheid van deze bevolkings-
groep. Afsluitend kregen we een aangekleed kopje koffie en konden we nog 

vragen stellen. Er zijn vele vrijwilligers die helpen om dit klooster in stand te 
houden. 

Het was bijzonder interessant om een kijkje achter de schermen te nemen. 
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 28 maart 19.30 uur 
in ‟t Proggiehoes. Zoals afgesproken op de jaarvergadering wordt dit creatief 

ingevuld. 
                                                                                           Het bestuur 
 

 

Felicitaties voor 70 jarige volleyster! 
Rikie Leferink, onlangs 70 jaar geworden en tevens oudste spelend lid van 
T.V.O. Wij vonden van de volleybal recreanten wel een vermelding waard in 
de BBB. Rikie, namens ons alsnog van harte gefeliciteerd en nog vele jaren 

erbij, en we hopen dat je nog jaren met ons blijft volleyballen. 
                                                              Het volleybal recreanten team 
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OPINIE; de wereld beschouwd door Jan Busscher 

Wat ging er mis? 
Momenteel heeft bijna iedereen wel in de gaten dat er met de 

huidige gang van zaken in deze wereld iets niet helemaal klopt, of 
beter gezegd helemaal niet klopt. Wat er dan niet klopt is voor de 
meesten nog moeilijk aan te geven.  

 
Dus laten we het eens van een afstandje bekijken, vanuit een stukje 
geschiedenis. In 1965 werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd. De 

algemene toekomstverwachting was toen, verdergaande verbetering van de 
levensstandaard gecombineerd met verdergaande arbeidstijdverkorting. In 
die tijd was de man meestal kostwinner en z‟n vrouw was thuis bij de 

kinderen en gemiddeld genomen kon men van één inkomen redelijk rond 
komen in die tijd. 

De toekomst zag er rooskleurig uit, voedselbanken waren ondenkbaar en 
niet nodig, ook wist bijna niemand nog wat een allochtoon was, zo was het 
toen! En waar staan we nu..? Bijna 50 jaar later… Ja inderdaad.., een 

gemiddeld gezin heeft het nu in materieel opzicht wat beter voor elkaar dan 
toen. 
Maar daar staat wel tegenover dat beide partners een volledege werkweek 

moeten draaien. We worden verplicht om ook na ons 65ste levensjaar door te 
werken. Ons sociale stelsel, of wat er nog van over is, door onze ouders en 
voorouders met bloed zweet en tranen opgebouwd, wordt in rap tempo 

steeds verder afgebroken. Wantoestanden in verpleeghuizen door 
ongekende bezuinigingen. Voedselbanken zijn pure noodzaak geworden. De 
zorgverzekering wordt/is onbetaalbaar en we zijn onze pensioenen aan het 

kwijtraken om maar enkele dingen te noemen. 
Wat is er misgegaan….? Om het maar kort en duidelijk zeggen, de 
werkelijke machthebbers die achter de schermen onze regeringen 

controleren hebben nooit de bedoeling gehad dat de burgerbevolking het 
massaal beter zou krijgen, laat staan dat we meer vrije tijd zouden krijgen. 
Een mens met veel vrije tijd heeft immers de mogelijkheid om over “van 

alles en nog wat” na te denken. 
En voor hun machtspositie is er geen grotere bedreiging dan mensen van 

onderaf die zelfstandig gaan nadenken. Ook zitten we niet voor niets met 
een,  ieder voor zich, moordend concurrentiesysteem opgescheept wat 
logischerwijs steeds minder winnaars en steeds meer verliezers oplevert. 

Vanzelfsprekend haal je met zo‟n systeem niet het beste in de mens naar 
boven, doch eerder het tegendeel. Alleen al dat gegeven zou mensen aan 
het denken moeten zetten. 
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We worden door de eigen overheid bedrogen terwijl de tweede slaapkamer 
toekijkt. Bijna niemand kan dit geloven en paradoxaal genoeg moeten we 
dat juist als hoopgevend beschouwen. Want hieruit blijkt dat de mens van 

nature goed is…, maar ook goedgelovig…! Wanneer we nu eens goed om 
ons heen kijken en zien wat er thans in de wereld en vooral in Europa 

allemaal speelt, dan denk ik dat het de hoogste tijd is dat we onze 
goedgelovigheid laten varen. 
Voor waardevolle informatie op dit gebied bekijk ook eens het 20 minuten 

youtube-interview van Ad Broere, “Ex-Bankier doet boekje open”. 
Een echte aanrader, werkt zeer verhelderend en is voor iedereen te 
begrijpen. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JzZOChl0Z6g  
 Als je het filmpje kunt waarderen stuur het dan door zou ik zeggen. 
                                                                                        Jan Busscher 
 
 

Na facelift is kantine weer bij de tijd 
Op een sombere namiddag even een kijkje nemen in de kantine van 
TVO. Het was breed aangekondigd in de Beckumer media; de kantine 

krijgt een grondige renovatie, een zg. upgrade (voor de Engelsen 
onder ons).  
 

Nieuwe plafonds, een geheel andere, bij-de-tijd verlichting wordt aangelegd, 
de wanden worden opnieuw geschilderd etc. Ook in de sportzaal zelf wordt 

de vloer opnieuw geschuurd gelakt en in de gang plus bovenruimte worden 
nieuwe (brandveiliger) plafonds aangebracht. Dit laatste uiteraard in 
opdracht vd. gemeente. 

Maar de facelift in de kantine is dus een TVO zaak. Egbert Pasman, Hennie 
Assink, Harrie Jannink en Henk Exterkate zijn bezig met boorwerk aan het 
plafond voor nieuwe leidingen, verplaatsing van bedradingen, stopwerk en 

afplakken van de muren en andere voorbereidende werkzaamheden. “Tja, ‟t 
is nu even een beetje pröttel, maar zaterdag het nieuwe plafond eronder en 
je kent het niet weer”, stelt Hennie. 

“Zo zie je, waar jullie geld aan besteed wordt”, merkt Egbert gevat op. En zo 
is het maar net, want de donatie van het TVO Gilde voor het geheel 
vernieuwde verlichtingspakket bij deze kantinerenovatie is een mooie, 

nuttige besteding. Met extra hulp van (de bekende) kantinevrijwilligers werd 
het nieuwe plafond er de dagen erna „ondergetimmerd‟ en ruim binnen twee 
weken was de klus geklaard. Zo gaat dat in Beckum en kan de sv TVO 

straks weer jaren vooruit! 
                                                                                             Jan Ottink 
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Levenslust vertelt… 
De schaatsen zijn weer in het vet, helaas geen tocht der tochten. De 

elfstedenkoorts is weggezakt en heeft plaatsgemaakt voor 40 graden 
toneelkoorts.   
Regisseur Joop van de Berg heeft zijn houtjes opgeborgen en in plaats van 

zijn schaatsen probeert hij nu het spel van de spelers bij te slijpen.  Het 
decor van het winterse landschap heeft plaatsgemaakt voor het decor in ‟t 
Proggiehoes. Spelers verruilen de vrieskou voor een warme studeerkamer 

om de teksten door te nemen. 
“It giet on” zouden ze in Friesland zeggen. Op 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 

en 25 maart wordt het blijspel “Bospeen en blinde vinken”  opgevoerd. Een 
verhaal  over een groenteboer en zijn dochter die samen vechten tegen een 
concurrerende supermarkt. Een bijna-ongeluk brengt het hoofd op hol van 

de dochter waarbij het verhaal dan opeens hele andere wending krijgt… 
“Bospeen en blinde vinken” is een boeiend stuk met inhoud en met ruimte 
voor een gulle lach, waarbij u getrakteerd wordt op een aantal interessante 

en leuke verwikkelingen. We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in 
‟t Proggiehoes. Opnieuw zijn we benieuwd naar uw reactie over het spel, 
decor en de keuze van het gespeelde stuk.  
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De kaartverkoop is inmiddels gestart, u kunt uw kaarten telefonisch 
bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, telefoonnummer 074 – 3676442. Zoals 
bekend kunt u  op www.levenslust.com zien voor welke uitvoeringen kaarten 

beschikbaar zijn.  
                                                        Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
 
 

Deze maand… in één volzin 

Na twee weken was heel Nederland de eerste helft van februari wel 
uitgeschaatst en uitgekluund en ook de koudkleumers smachtten naar 
lenteweer, wat niet wegneemt dat naast de voorgenomen bezuinigingen een 

nieuwe kaasschaafronde – of nog erger – op stapel staat wat vooraf weer 
heel wat getwitter en gekibbel oplevert, terwijl in Syrië Assad wel andere 

draconische middelen gebruikt om de bevolking eronder te houden en of dat 
niet genoeg is, wordt in Beckum de oude pastorietuin geplunderd maar het 
belooft straks een moderne, fraaie tuin te worden ten faveure van 

toekomstige Beukenhofbewoners en daar zijn we met z‟n allen toch blij 
mee?  
 

 

De jeugd heeft wat te vertellen… 
Hallo allemaal, 
Wij zitten met 8 meiden in het volleybal team meisjes B! Myrna Bunte, 
Roos ten Vregelaar, Sophie ten Vregelaar, Laurien Kuipers, Anne Koning ter 

Heege, Renske Bellers, Lieke Mentink en Kylie Tettero. Het is altijd heel erg 
leuk en gezellig met elkaar! De wedstrijden vinden we leuk en gaan 
meestal wel goed! Vorige seizoen zijn we bijna kampioen geworden 

jammer dat we het de laatste paar wedstrijden verprutst hebben.. hierdoor 
zijn sommige meiden uit meisjes team B nog nooit kampioen geweest. Dit 
seizoen gaan we weer goed ons best doen en hopen we de 1ste 2de of 3de 

plaats te halen! 
 
Ook de training zijn heel erg leuk. Bij de meeste trainingen zijn we erg 

fanatiek en vinden we het leuk. Soms hebben we van die dagen dat je 
allemaal maar de slappe lach hebt en dat er haast niks van trainen komt.. 
Dit vinden onze trainsters Lotte Grashof en Laura Bunte niet zo heel erg 

leuk. Ook door onze trainsters is het altijd leuk! Ze organiseren leuke 
trainingen en proberen ons altijd fanatiek mee te krijgen!  

 
Ook de wedstrijden zijn mede door Anouk ten Barge altijd erg leuk! Ze 
geeft ons goede tips en coacht ons goed! Hierdoor winnen we meestal wel 
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een paar sets. Wij hopen dat we nog een leuk team worden en veel 
wedstrijden gaan winnen. 
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we veel plezier hebben!!We 

willen de pen bij deze doorgeven aan de B jeugd van de handbal! 
                                                       Groetjes Meisjes B Volleybal.☻☺☻ 
 
 

Parochienieuws 
Het schema van de vieringen voor de maand Maart. 
Za. 03 mrt. 19.00 uur: GEEN VIERING. 

Zo. 04 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 

Za. 10 mrt. 9.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 

    Er is géén zang. 
Zo. 11 mrt. 09.00 uur: Géén viering. 
Za. 17 mrt. 19.00 uur: Géén vieing. 

Zo. 18 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Golianek. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 

Za. 24 mrt. 19.00 uur: PREZENTATIEVIERING 
    Eerste COMMUNIECANTJES. 
    Voorgangers: Pastor Escher 

    en Pastor Klaassen. 
Zo. 25 mrt. 09.00 uur: Géén viering. 
Za. 31 mrt. 19.00 uur: Géén viering. 

Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

Datumbank 
6 maart  Soosmiddag 

7 maart  Dorpsraad; vergadering 
9-10-11 mrt Toneelver. Levenslust 

Uitvoering “Bospeen en Blinde Vinken”  

14 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16-17-18 mrt Toneelver. Levenslust 

Uitvoering “Bospeen en Blinde Vinken” 

17 maart Oud Papier 
28 maart KVO; Paasactiviteiten in ‟t Proggiehoes. 

28 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 3 april  Soosmiddag 
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 4 april  Dorpsraad; vergadering 
11 april  Dorpsraad; Jaarvergadering 
11 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

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

21 april  Oud Papier 
25 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 6 mei  Jeugdraad; Zeepkistenrace 

 8 mei  KVO; Kleine fietstocht 
 9 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
20 mei  TVO; Mixtournooi voetbal 

23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
25 t/m 28 mei Pinksterfeesten 
 3 juni  1e H. Communie 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 

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

Paasweekend  vrijdag 6 april 2012 t/m maandag 9 april 2012 
Meivakantie  maandag 30 april 2012 t/m vrijdag 4 mei 2012 
Hemelvaart  donderdag 17 mei 2012 t/m vrijdag 18 mei 2012 
Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 
Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

De stuurgroep Beckum –Oele timmert  
danig aan de weg 
Sinds september 2011 is al veel voorbereidend werk verricht en wordt het 
Dorpsplan plus project opgestart. Alle Beckumer- en Oeler instanties die ook 
op de plenaire bijeenkomst van september 2011 waren uitgenodigd, krijgen 

dezer dagen weer bericht voor het bijwonen van een werksessie. Om een 
concept-dorpsagenda te bespreken, waarover met de gemeente Hengelo 
onderhandelingen gevoerd gaan worden ter invulling. De uitkomsten van 

deze werksessie zullen vervolgens breed worden besproken op een 
dorpsavond. 
 

Dorpsavond 28 maart 
De resultaten van deze werksessie worden op 28 maart aan alle inwoners 
van Beckum en Oele voorgelegd op een speciale dorpsavond. Daar worden 

dan ook de vervolgstappen voor het maken van een definitief dorpsplan 
besproken. Alle Beckumer en Oeler inwoners zijn hier dus van harte voor 
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uitgenodigd, want zoals de stuurgroep ook passend heet; er is veel Werk 
aan de Winkel om een leefbare gemeenschap in stand te kunnen houden! 

Stuurgroep Beckum-Oele 

Paul ter Bekke, Rob van der Keur, Eric Groothuis, Jan Ottink, Mark Wijlens, Alwie 
Mulder, Annie Bunte, Harry Markslag en Janneke Leferink 

 

 
Nog een toetje; overzicht van belangstellenden op de Historisch Archief dagen 

 

 
 
 

 


