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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 25 euro per jaar. 
Info/opgave: G. Lansink - (074) 36 76 282. 
 

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S 
teksten & coördinatie 
opinie 
tekstverwerking 
vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
BBB-tjes & advertenties 
technische adviezen 
 eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 
Marga Wijlens, Julisca Temmink, Diny Annink 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van ’t Bolscher,Tonnie Vossebeld 
Johan Menkehorst + BBB afwerkploeg 
Gerrie Lansink 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij: 
info tekstverwerking: 
info layout: 
info/opgave foto’s: 
kopij inlevering: 
 
 
opgave BBB-tjes/advertenties 
opmaak advertenties: 
vragen over verzending: 
telefoon BBB redactiekamer: 

36 76 435; email: janottink@home.nl 
36 76 445 - 36 76 356 - 36 76 284 
36 76 119; email: bert.vandijk@home.nl 
36 76 430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
kopybus BBB in sportzaal / J. Temmink, 
Pastoor Ossestraat 16, 7554 SW  Beckum of 
email: janottink@home.nl 
36 76 282; email: gerrylansink@hotmail.com 
36 76 475; email: info@aipack.nl 
J. Menkehorst 36 76 590 
36 76 601 

 
Foto’s BBB zijn ook te zien (in kleur!) op: www.beckumbeterbekeken.nl 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en jaarlijkse 
vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 91.67.32.975, St. Druk v. 
Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. G. Lansink tel. 36 76 282. 
 
BBB-uitgaven 1e halfjaar 2010: 
27 januari-24 februari-24 maart- 21 april-19 mei-23 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                           Nummer 
 
32                                              01 
 
Al zes weken gaat Nederland gebukt onder een stevige winter met alle sneeuw- 
en ijspret -maar ook (over)last- van dien. Hoezo opwarming van de aarde? In 
deze 1e BBB van de 32e jaargang berichten we weer over allerhande dorpszaken. 
Met ruim aandacht voor de installatie vd. H. Geestparochie, wisseling Proggie-
hoes beheer, Dorpsraad actua, culturele- en TVO sport nieuwsfeiten en columns. 
 
Laatste week nieuws 
* Het Grote TVO Vrijwilligersfeest is dit jaar vastgesteld op zaterdag 
   17 april as. Voor alle afdelingen van omni TVO, van acc.medewerkers, 
   beheer-kantinediensten tot besturen, commissies, trainers en leiders… 
* Alle TVO Gilde leden ontvangen binnenkort de jaarlijkse brochure, 
   waarin de nieuwe bestedingen staan en het actuele ledenbestand. 
   Daarbij wordt ook de Gildecontributie betaling voor 2010 gevraagd… 
* Opnieuw deden de handbaldames 1 goede zaken en versloegen 
   zaterdag jl. DSVD2 met 25-22. TVO1 voetbal oefende met 2-3 verlies   
   tegen Hoeve V, het 2e deed het beter tegen Rekken2 (5-2 winst) en 
   het 3e wees HSC6 terug met 2-7,(tja ze worden ook ouder) 
* Heroïek op de Plansee waar zaterdag een 5 tal Beckumers de 
   schaatstocht op natuurijs reden; 50 km door (winnaar!) Gerard Koster 
   en Frans Wielens, 100 km door Clemens Koster en Dinant Oolbrink en 
   200 km door Harrie Wielens. Deze laatste als eerbetoon aan de 10 jaar 
   geleden overleden zoon Ron. Harrie: “Het was indrukwekkend, zwaar, 
   vallen, opstaan en afzien”. Meer info met (beeld)materiaal op de RTV 
  -Oost site. Maar ook in de volgende BBB… 
 
 

Nieuwe Proggiehoes beheerders 
Nadat Alfons Jannink te kennen had gegeven met het Proggiehoes beheer te 
willen stoppen ging het Parochiebestuur op zoek naar opvolgers. Deze zijn 
gevonden, want per direct zijn deze week Harrie en Ingrid van Bemmelen 
aangesteld als beheerders echtpaar. De goedkeuring vh. Bisdom is nog een 
formaliteit. ‘We willen er echt voor gaan”, stelt een enthousiaste Harrie van 
Bemmelen. Telefonische bereikbaarheid; 06-38262050 of 074-3767539. Een 
‘nabeschouwing’ over ruim 11 jaar Proggiehoes beheer van Alfons (en wijlen) 
Margret Jannink op pagina 24. 
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Wat u allemaal leest in deze januari BBB 
> Laatste week nieuws     > Opinie; Voedselcrisis? 
> Nieuw Proggiehoes beheer    > Gezocht spelmateriaal 
> Dorpsraad actua     > Zo zien ik ‘t 
> Nieuwe computercursus  ..> Meegenieten op Kluenven 
> D Day bij BBB     > Beckumer avond bij de 
> Weer bijna 6000 oliebollen       Pinksterfeesten 
> BBBtje      > Zijlijn 
> Idyllisch dorpje     > Zonnebloem 
> TVO zaalvoetbaltoernooien    > Dart jubileum 
> Heilige Geestparochie geïnstalleerd   > Open dagen Hist.Archief 
> Generaal kampioenen Zwarte Doffer   > Luk akkefietjes 
> Bomenkap smet op Beckum    > KVO uitstapje 
> Volleytoernooi     > De kerstboom;ARKKVB 
> Goed tehuis gezocht     > Zin in volleybal? 
> Veelbelovend talent handbal    > Parochienieuws 
> Beckumer in hart en nieren    > Datumbank 
 
Dorpsraad nieuws 
Nu de winter weer wat op z’n retour lijkt en iedereen de draad weer heeft 
opgepakt in dit nieuwe jaar is ook de dorpsraad weer aan de slag gegaan.  
Er is al veel gezegd en geschreven over Beckum dus hierover hoeven we 
niet verder uit te wijden. Wel heeft de Dorpsraad weer enkele punten 
waarover we u graag willen informeren. 
 

Computercursus - Scala 
Portefeuille:  Onderwijs-Welzijn-Jeugd en Ouderenzorg. 
Contactpersoon:  Marga Waanders. 
Er word dit voorjaar wederom gestart met de computercursussen in de 
Basisschool. De aanmelding is groot, maar er zijn nog plaatsen vrij in het 
najaar. Zie hiervoor de oproep verderop. Scala heeft m.b.t. de 
buitenschoolse activiteiten wederom een folder in Beckum rondgestuurd. 
Het doet ons goed om te zien dat hierin ook activiteiten voor de Beckumse 
kinderen zijn opgenomen. Hoewel het aanbod voor Beckum nog wel 
beperkt is zijn we erg blij met de medewerking van Scala. Dit bied 
mogelijkheden voor de toekomst. 
 

Vrijkomen plaats in de Dorpsraad. 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk 
roulatieschema te werken zal Jan Beltman m.i.v. de jaarvergadering op  
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21 april a.s. zijn functie in de Dorpsraad beëindigen. Jan blijft nog wel via 
verschillende commissies zijn kennis en contacten ter beschikking stellen 
aan de Dorpsraad. De dorpsraad roep een ieder op die met ons mee wil 
werken aan de leefbaarheid en de toekomst van Beckum om zich aan te 
melden bij het secretariaat om de Dorpsraad te versterken. Heel graag 
willen wij de jongeren binnen Beckum vragen om te reageren…… jullie zijn 
uiteindelijk de toekomst van Beckum. 
Misschien overbodig, de positie binnen de dorpsraad komt vrij, de rol 
en taak is niet persoonsgebonden, er zal weer opnieuw gekeken 
worden naar de portefeuilleverdelingen om een ieder op een zo 
goed mogelijk passende plek te krijgen. 
Geïnteresseerd….. meld je aan bij het secretariaat van de dorpsraad 
telefonisch 074- 8507460 of via dorpsraad@beckum.nl  
 
Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
Om alvast in uw agenda te noteren, op Woensdag 21 april a.s. is de 
jaarvergadering van de dorpsraad. Nadere informatie hierover volgt in de 
volgende BBB.                                           Namens de Dorpsraad: 
                    Marianne ter Bekke-Morskieft Portefeuille: Communicatie 
 
Nog een paar vrije plaatsen Basis 
Computercursus Windows XP. Wie durft?  
Jij wilt toch ook iets van het computer gebruik weten! 
I.v.m. de ruime aanmeldingen starten er 3 lesgroepen voor de basis 
computercursus xp in de Basisschool de Bleek. Thuis dient u dus over windows xp 
te beschikken. Twee groepen kunnen in februari starten en een derde groep start in 
september op dinsdagavond bij voldoende deelname. Voor de groep van september 
zijn nog 4 plaatsten vrij. U kunt zich opgeven bij Lotte Grashof 074-3676522 
                                                                            Groeten, Lotte 
 
 

D-Day bij laatste BBB van 2009 
Je hoort nog eens wat als je een middagje meedraait bij de BBB afwerking. 
Woensdag 23 december 2009. Bovenin de sportzaal is het operatieveld, 
worden plm. 780 BBB’s handmatig vergaard, gevouwen, geniet, 
bijgesneden en gerild. Vervolgens wordt een middenblad ingelegd, voor de 
post geadresseerd, voor de bezorgronden gewikkeld etc. Ondertussen 
wordt –door de noeste werkers- het nieuws besproken, over grote en 
kleine problemen, komische zaken en dorpsakkefietjes. Ook over BBB 
worden –informeel- meningen gevormd. Wat er wel in staat, wat er niet in 
staat, wat overbodig is, wat te scherp is en; ‘leest de eindredacteur alles 
eigenlijk wel na’? 
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Lezers-reactie-rubriek? 
En ineens wordt geopperd om maar eens een lezers-reactie-rubriek te 
introduceren in BBB. 
Waarbij de lezers hun hart kunnen luchten en hun mening vrijuit kunnen 
geven over de inhoud. Dat is altijd beter dan ‘stiekem’ of via via -of van 
achter de geraniums- kritiek te uiten. Want dan kúnnen we wat met de -al 
dan niet terechte- opmerkingen. En ook; BBB wordt dan nog beter voorzien 
van brede (achtergrond) informatie. De redactie is benieuwd of van 
zo’n BBB lezersrubriek gebruik gemaakt zal worden, maar gaat zich 
zeker buigen over gedane suggesties hieromtrent! 
Pauze in de kantine: De koffie smaakte goed, met vers gebak van Tonny 
ter Avest (was in februari jarig!), Daarna werden de laatste ronden BBB’s 
gereed gemaakt. Alle vaste bezorgers waren vervolgens uitgenodigd voor 
een Oudejaarsborreltje in de kantine, het werd er extra gezellig. Tevreden 
over weer een geslaagde BBB missie kregen alle medewerkers bij het 
afscheid een worstenpakket van Johan Menkehorst namens de St.Druk 
v.Beckum. 2009 Was weer een kwalitatief goed BBB jaar. De betrokkenen 
mogen daar trots op zijn. Dank aan allen voor weer die trouwe, 
maandelijkse inspanning! 
                                                                                     Jan Ottink  
 

Oliebollen 
Het liep weer als een geoliede machine, de oliebollenactie (grappige 
woordspeling!) van TVO. Waar het ingespeelde team van voorbe-reiden, 
inrichten, bakken en bezorgen weer fraai werk leverde.`Rond  15.00 uur 
waren de oliebollen gebakken, bezorgd en was de boel opgeruimd. 
Tevredenheid bij het team; de immer omvangrijke klus van weer bijna 
6000 oliebollen bakken van goede kwaliteit was geklaard. Ze waren ‘aan de 
man gebracht’, resulterend in een prima financieel netto saldo voor de TVO 
jeugd. Klasse, mannen (en jeugdleden) voor jullie inzet ! 
                                                                                 BBB redactie 
Illegale bomenkap 
Van heel andere orde was het nieuws over de illegale bomenkap in Beckum 
bij het TVO sportcomplex. Waar de naam Beckum over het algemeen 
veelal positief benoemd wordt in de regio, was dit een duidelijke smet op 
dat imago. 
In de eerste opwinding hoorde je termen (in volgorde) als ‘schandalig, 
jammer en miscommunicatie, hoe kan dat nou?’. Maar ook relativerende 
opmerkingen als ‘oké er is slecht gecommuniceerd, maar waarom zo’n 
drama, overdreven aandacht in de pers’. ‘Die bomen zijn weg, inderdaad 
jammer maar over een jaar kijken we er meer genuanceerd tegenaan’ Tja, 
en hoe je het ook wendt of keert, zo’n gebeurtenis haalt toch de pers. Dus 
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je hoeft niet paniekerig weg te duiken voor het feit, ’t is nu eenmaal 
gebeurd. De fout is gemaakt, ‘TVO besturen nemen de verantwoording op 
zich en gaan meewerken met betrokken instanties om de schade zo veel 
mogelijk te beperken’, werd gemeld. Welke consequenties eea. heeft voor 
TVO is momenteel nog onbekend.  
                                                                                           Jan Ottink 
 

Een sprookje? 
Er was eens een idyllisch dorpje met enkele café’s, een kerk in het centrum, 
een school, een sportzaal – en velden erachter, een cultureel nostalgisch 
Proggiehoes alsmede enkele winkels. Het waren mooie, vriendelijke tijden 
en de mensen waren tevreden. De rook kringelde bedaard en vriendelijk uit 
de schoorstenen en de rijke vogelschare had in het ruime groen rondom 
haar paradijs. Het vredige klimaat onder de inwoners werd louter verstoord 
door een straat, die het dorp doorkliefde. In de vaart van het welzijn nam 
het verkeer toe. En dat welzijn vertaalde zich ook in oprukkende industrie 
aan weerszijden van het dorp. Na verloop van tijd raakte de gemeenschap 
ingeklemd en wist zich slechts met veel moeite gevrijwaard van 
ongebreideld groot ondernemingsschap aan de noord- en zuidkant. In de 
niet te stoppen globalisering verdwenen de winkeltjes en kwamen sociale, 
culturele en sportinstanties onder druk te staan. 
De notabelen van het dorp probeerden de handen ineen te slaan. Ze 
klopten op de deuren van de besluitnemers maar kregen louter die deuren 
op een kier. Met loze beloften werden ze zoet gehouden en zagen hun 
idyllische dorp afglijden tot een bijkans onleefbare gemeenschap. Althans 
die dreiging nam danig toe. Terwijl ook in het dorp zelf individuen 
opstonden die de serene rust verstoord zagen worden rond hun erf. 
Weliswaar door activiteiten in het dorpsbelang, maar daar hadden ze geen 
boodschap aan. Alleen hun eigen plek was belangrijk. Ook al omdat de 
dorpsnotabelen elkaar beloerden en elkaar troeven afvingen, belandden alle 
goede bedoelingen in een bodemloze put en zaten ze gevangen in eigen 
eer. Aldus zagen ze hun lieflijke dorp van weleer in een soort gijzeling 
glijden. En met z’n allen moesten ze onmachtig toezien dat het niet goed 
was.  
Maar op een heldere namiddag vielen hun de schellen van de ogen en 
kregen de wijze geest. In eendrachtige samenwerking met louter het 
gemeenschapsbelang voor ogen werden imago’s afgeworpen. Barrières 
werden geslecht, schouder aan schouder en met één stem vol overdon-
derende argumenten werd de gemeente bestormd en die ging in deze 
stormvloed massaal overstag. Het dorp groeide en bloeide gestaag in al 
haar geledingen en deze kabouter zag dat het toch nog goed werd! 
                                                                                Een kabouter 
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TVO zaalvoetbal toernooien 
De Beckumer zaalvoetballers hadden hun jaarlijkse onderlinge kracht-
meting op de 3e Kerstdag. “Het was best gezellig met een goede opkomst” 
bevestigde Marcel Breukers, vroegere voorstopper van TVO 1 en 
tegenwoordig donderdagsavond zijn partijtje spelend in de sportzaal. ‘Een 
zaalvoetballer’ stuurde het volgende verslag in: Bal en Bol toernooi, 
Op zondag 27 december j.l. is in het Geertman het (kerst)Bal en (olie)Bol 
toernooi gehouden voor alle zaalvoetbalteams die Beckum rijk is. 
Voorgaande jaren is dit ook wel het kliekjes of pepernoten toernooi 
genoemd. 

 
Keasenstumpkes; boven  Rob Eysink, Harry ten Dam, Stefan Wielens, 

onder Gerard Lansink Rotgerink, Kars Hadderingh 
De teams waren vakkundig gemixt en er werd sportief gestreden om een 
eervolle plaats te veroveren. Er kan echter er maar één de beste zijn en die 
willen we dan ook graag noemen: 
de "kears'nstumpkes" moesten tot het uiterste gaan om op doelsaldo de 
eerste prijs in de wacht te slepen. Wedstrijd coördinator Egbert Pasman 
feliciteerde hun in een goedgevulde kantine met de daar bijbehorende 
prijs. De heren scheidsrechters Johnny Leussink, Cor Koppelman, Henny 
Wijlens en barkeeper Harry Koenderink werden tevens door hem bedankt. 
Er werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een 
drankje. Al met al een zeer geslaagde activiteit en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
Een week later kruisten de TVO seniorenvoetballers de degens in het 
zaalvoetbaltoernooi. Ook hier veel animo, “’s morgens moest in allerijl nog 
een 5e team worden geformeerd” meldde organisator Jan Gröniger (samen 
met Hennie Wijlens). Alles liep op rolletjes zonder noemenswaardige 
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incidenten (tackles en slidings dus niet…). Het ochtendtoernooi van lagere 
seniorenteams werd gewonnen door Vette bekjes (Bas, Michiel, Ronald, 
Erik, Nick en Stefan) en 2e werd Zweet-voetjes. Het middagtoernooi 
(spelers TVO1 en 2) werd overtuigend gewonnen door FC Achterbaks 
(Luuk, Bart, Kevin, Danny, Ivo en Jarno) met Dikke Billen als goede 2e.  
Resumerend; mooie (eindejaars-nieuwjaars)toernooien in de zaal waarbij 
totaal zo’n 85 a 90 TVO voetballers na alle overdaad aan spijs en drank van 
de feestdagen zich sportief in het zweet werkten. Een pluim voor de 
organisaties, scheidsrechters en kantinemedewerkers is ook zeer op zijn 
plaats. 
                                                                                 BBB redactie 
 

BBBtje 
Wegens een nieuwe studie in Leiden te koop: VW Lupo bouwjaar 2002, 
vraagprijs € 4950, kilometerstand 6800. 
                                                      Anne Wielens 074-3676586 
 

Heilige Geest parochie geïnstalleerd 
Een gedenkwaardige zondagmorgen op 10 januari jl., waar de nieuwe 
Heilige Geestparochie werd geïnstalleerd. Nederland kreunde onder de 
winterse omstandigheden en in Beckum was de formele installatie van die 
nieuwe parochie. 
Pastor Huisman memoreerde in de bomvolle Blasiuskerk in Beckum, dat 
ondanks het winterweer veel parochianen uit Delden, Goor, Hengevelde, 
Bentelo, St.Isidorushoeve en Beckum naar de Beckumer Blasiuskerk waren 
gekomen. Na de afzonderlijke (1e deel vd) viering in hun eigen 
parochiekerk was in Beckum de gezamenlijke plechtige afsluiting. De 
Deldense harmonie Amicitia speelde vooraf en iets over half elf trokken de 
voorgangers en parochiële vertegenwoordigers met hun kruisen de kerk in. 
De Eucharistieviering werd geleid door de nieuwe pastoraatgroep J. 
Huisman, C. Saris, H. Ogink en J. Klaassen, aangevuld met T. Escher en P. 
Hoogland. Het werd een waardige, feestelijke viering onder de naam ‘de 
doop van de Heer’ met massale samenzang, blokfluitoptreden en een 
trompetsolo. Dit alles onder begeleiding van dirigente Marriet Waanders en 
organist Herman Rupert 
Optimisme 
In de toespraken werd het optimisme en de mooie voorbereiding bij alle 
betrokken parochies gememoreerd. “Dit enthousiaste begin is hoopgevend, 
doet warm aan en zal hopelijk de start zijn van een nieuwe Heilige 
Geestparochie met gemotiveerde parochianen.”.  
Aan het eind van de plechtige viering stelde pastoor Huisman het nieuwe 
parochiebestuur onder applaus voor en wordt gevormd door; 
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Voorzitter Pastoor J.A.M. Huisman 
Op 1 januari 2010 word ik weer pastoor van een 
parochie: de H. Geestparochie. Ik hoop dat we met 
z'n allen op twee sporen gaan: schaalvergroting en 
schaalverfijning. Schaalvergroting is de weg van 
het nieuwe bestuur: overzicht over de zes 
geloofsgemeenschappen. 

Maar schaalverfijning is de weg van de locatieraad en de pastoraatgroep, 
die samen body geven aan de geloofsgemeenschap. Ik hoop dat die 
geloofsgemeenschappen zo gaan leven ( missionair worden ) dat mensen 
hier van harte en graag, en met plezier bij willen horen. 

Vicevoorzitter Laurens Bloom (parochie Goor) 
In mijn dagelijks leven ben ik verzekeringsarts en 
acupuncturist. Mijn huidige functie binnen de Heilige 
Geest parochie is voorzitter regionaal liturgisch beraad. 
Ik voel mij een betrokken katholiek, ik ben al jaren 
vrijwilliger geweest in diverse functies. Ik wil graag een 
bijdrage leveren aan Kerk en Samenleving. 
 
 
Secretaris Hennie Leliefeld (parochie Bentelo) 
Als lid van de stuurgroep heb ik de fusie van de zes 
parochies tot de R.K. Heilige Geest parochie mede 
begeleid. In het dagelijks leven ben ik leraar en intern 
begeleider van de Petrusschool in Hengevelde. 
Daarnaast is één van mijn taken het bewaken en 
aansturen van de Katholieke identiteit van genoemde 
basisschool. De functie van secretaris in het bestuur 
van de nieuwe Heilige Geest parochie sluit goed aan bij 

mijn werkzaamheden overdag en mijn activiteiten in mijn vrije uren. Steeds 
vind ik Bijbelteksten, psalmen en liedteksten die mij inspireren tot bewust 
geloven. Bewust en intens geloven stijgt boven de parochies uit. 

Penningmeester Jan Wielens (parochie Beckum) 
Ik ben werkzaam als kantoorpartner bij Ten Kate & 
Huizinga, een middelgroot accountantskantoor in 
Twente en Achterhoek. De combinatie van financieel 
inzicht en mijn managementervaring kunnen een goede 
basis zijn voor de vervulling van het 
penningmeesterschap in de Heilige Geest parochie. Van 
huis uit ben ik katholiek opgevoed en heb mij altijd 
nauw verwant gevoeld met deze kerk en haar geloof. 

Ik weet dan ook dat ik voldoende uitdaging en voldoening in de mij 
geboden functie zal vinden. 
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Bestuurslid Yvonne Nijhof – Sander (parochie 
Delden) 
In mijn dagelijks leven ben ik Statenlid in de provincie 
Overijssel. Ik ben vicevoorzitter van de CDA 
Statenfractie en lid van de CDA bestuurdersvereniging 
Overijssel. Als vrijwilliger ben ik actief als lid van de 
kerkelijke werkgroep Delden-Keszthely. In mijn beleving 
ben ik een maatschappelijk betrokken persoon, de 
uitgangspunten van het katholieke geloof zijn hiervoor 

mijn drijfveer. Zowel in mijn dagelijkse werk als in mijn vrijwilligerswerk. In 
het nieuwe bestuur vervul ik de functie van bestuurslid. De functie past bij 
de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn huidige werk met name waar het 
gaat om het formuleren van beleid. 

Bestuurslid Peter Helle (parochie Hengevelde) 
In het dagelijks leven ben ik radiotherapeut-oncoloog. 
Hoofd van de afdeling radiotherapie Medisch Spectrum 
Twente. Sinds 1980 ben ik betrokken bij de parochie 
H.H. Petrus en Paulus, als lector, voorzitter van de 
parochie en lid van de stuurgroep. In de R.K. Heilige 
Geest parochie zal ik als bestuurslid plaatsnemen in het 
nieuwe bestuur en vicevoorzitter van de locatieraad van 
de geloofsgemeenschap Hengevelde blijven. Voor de 

functie van bestuurslid breng ik continuïteit en inbreng van ervaring mee. 
Ik kan mede impulsen geven aan een missionaire kerkgemeenschap en 
helpen het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen. 

Bestuurslid Marinus Ros (parochie St. 
Isidorushoeve) 
Momenteel gepensioneerd. Ik ben 47 jaar werkzaam 
geweest in de bouw. Adviseur van het kerkbestuur op 
bouwkundig terrein en het uitvoeren van bouwkundige 
werkzaamheden. In het nieuwe bestuur vervul ik de 
functie van bestuurslid bouwkundige zaken. De functie 
past bij de ervaring die ik heb opgedaan in mijn 

arbeidsverleden en mijn huidige inzet als bouwkundig adviseur en 
uitvoerende van bouwkundige werkzaamheden. 
 
De voornaamste doelstelling van de bestuurders: “Wij willen de smeerolie 
zijn tussen alle 6 parochies en zullen trachten vol motivatie onze 
boodschap op de gelovigen over te brengen”. Na het slotgebed las pastoor 
Huisman de brief voor van aartsbisschop J.W. Eyk, waarin het besluit om 
de zes parochies van Zuid West Twente formeel te laten opgaan in de 
nieuwe Heilige Geestparochie, per decreet wordt bevestigd. 
                                                                                 BBB redactie 
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Bij het uitgaan van de kerk ging men eensgezind en gearmd naar het naast 
de kerk gelegen Wapen van Beckum. Hier stond voor iedereen een lekkere 
warme kop koffie met krentenwegge klaar. Het was een bijzonder gezellig 
samenzijn waar men elkaar daadwerkelijk kon ontmoeten . De nodige 
mensen die meegewerkt hebben aan het tot stand brengen van de nieuwe 
parochie werden door pastoor Huisman bedankt. Ook kreeg de nieuwe 
Heilige Geest parochie van pastor Elly Roelink van het naburige 
parochieverband Wierden/Enter/Rijssen een 'goa- stok' aangeboden, dat 
het de nieuwe parochie 'good mag goan'. Ook door pastoor de Jong uit 
Haaksbergen werden de felicitaties overgedragen en een kaars met de 
twaalf apostelen overhandigd. Tot slot werd de nieuwe website 
(www.heiligegeestparochie.nl) getoond en ging men na het nuttigen van 
een bij het weer passend bord erwtensoep tevreden naar huis. De start is 
gemaakt.                                         José Cornel H. Geestparochie 
 
Locatieraad Beckum 
Door de nieuwe organisatie is voor de Beckumer parochie een nieuwe 
personele invulling ontstaan, bestaande uit; 
Pastoraatgroep Beckum: Ine Wentink-van Aalst en Magda Pot-Leferink 
Locatieraad Beckum; Bernadette Morskieft, Martijn Aalbrecht, Alwies 
Mulder en Bennie Goselink 
 

Foto van de maand 

 
De voorgangers bij de viering van de nieuwe H. Geest parochie (in de 
sneeuw!) voor  de ingang van de Beckumer kerk, vlnr. pastor C.Saris, 

pastor H.Ogink, pastoor T. Escher, pastoor J. Huisman, pater P.Hoogland 
en pastor J.Klaassen 
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De parochiële voorgangers komen de kerk binnen met het glazen kruis 

 
Een volle kerk met gelovigen uit alle zes verenigde parochies 

 
Massale samenzang olv. dirigente Marriet Waanders 
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De generaal kampioenen Zwarte Doffer in 2009 

 
De trotse kampioenen vlnr. Herbert Veldhuis, Henk Morsink, Herman 

Dijkstra en Benno Landewe. Jan Grashof ontbreekt op deze foto. 
 

Badentrend toernooi 2010 
10 januari was het dan zover. Het badentrend volleybal toernooi ging van 
start. Met wel 17 teams was het weer een geslaagde volleybal middag! Dit 
jaar waren de jeugdige teams wat in de meerderheid, dus bij deze een 
oproep aan de oudere jeugd van Beckum, jullie zijn ook nog steeds van 
harte welkom! Misschien volgend jaar weer?! De indeling was als volgt: 2 
recreatie poules en 1 prestatie poule. Met enthousiaste mensen die hun 
volleybalkunsten wel eens wilden laten zien werd het een spannende 
middag. Tot het laatste moment spande het erom wie de prachtige 
volleybal bokaal in de wacht zou slepen. Uiteindelijk waren de winnaars in 
de prestatie klasse;  de drie M’s en in de recreatieklasse waren het Hugo’s 
Homie’s die met de felbegeerde wisselbokaal en taart naar huis gingen. 
Daarnaast kregen de nummers 1,2 en 3 nog enkele kado’s. Deze werd hen 
aangeboden door Marscha Pot van JPB reclame en Tonnie Ottink van 
Badentrend. Namens de organisatie onze dank hiervoor. 
Na de finalewedstrijden werden de plakkerige shirts vervangen voor een 
fris ‘swingshirt’  want drive-in Eighty Eight had zich al gevestigd in ’t 
Geertman. Al met al een gezellig dag om naar terug te blikken. Voor 
volgend jaar hopen we dan ook dat iedereen met evenveel plezier en 
enthousiasme meedoet. 
                                                                                                 De organisatie  
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Boven het winnende team van prestatie : de drie M's Onder het winnende 

team van recreatie : Hugo’s Homies 
 

Oproep: Goed tehuis gezocht 
We hebben drie dwergkonijnen die niet alle aandacht krijgen die ze zouden 
moeten hebben. Daarom mag iemand die dat wel kan bieden ze gratis 
komen ophalen, inclusief de  buitenhokken en aanverwante spullen. Wie 
kunnen we een plezier doen? 
Bel voor verdere informatie of afspraak met Rob; tel. 074-8507460. 
 

Veelbelovend talent 
Zoals in alle sporttakken gebruikelijk is, ontluiken ook bij de handbal 
momenteel veelbelovende talenten. Dichtbij huis manifesteren bij TVO 
enkele jonge handbalsters zich nadrukkelijk. Op 30 december trad in 
Hengevelde een team Twente aan tegen de nationale Youth selectie. In de 
jonge Twente selectie was een van die TVO talenten, Annika Noordink, 
opgenomen en zij speelde een prima partij. Weliswaar werd met klein 
verschil verloren van de Oranje jeugdselectie (29-31), maar Annika had 
met 5 doelpunten een flink aandeel in de score van het Twente team. 
Inderdaad, daar gaan we nog meer van horen! 
En twee weken later stond de ontmoeting WHC-TVO op het compe-
titieprogramma in de regioklasse. Het jeugdige TVO team deed uiteindelijk 
prima zaken, maar moest het initiatief aanvankelijk aan WHC laten. Bij de 
15-11 voorsprong voor de thuisclub met rust werd er nog gegniffeld door 
WHC fans; waar blijft TVO nou? Maar na de thee moesten de Hengevelder 
dames toch buigen voor een feller, slagvaardiger TVO, dat de volle buit 
weghaalde met 19-22. Een goed begin van het nieuwe jaar!  
                                                                                       BBB redactie 
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Oproep!  Zin in volleybal? 
De volleybal dames recreanten zoekt leden. Wie doet er mee? 
Maandagavond is de training en een paar setten volleybal spelen van 20.00 
uur tot 21.15 uur. We volleyballen op recreatieniveau en maken er samen 
een sportieve, tevens plezierige avond van. Als je dat wilt, kun je ook 1 x 
per maand meedoen aan de recreanten competitie. Ongeacht je leeftijd 
ben je van harte welkom om gratis 4 avonden mee te trainen / spelen. Dit 
kan per direct ingaan en hier hoef je je niet voor aan te melden. Kom jij 
ons versterken? Graag tot maandagavond. 
 

Waar gaan we in 2010 naar toe? 
Nou bijvoorbeeld naar: 
De bakker ziet er geen droog brood meer in. 
De kwekers zitten op zwart zaad. 
De NS is het spoor bijster. 
In de wapenindustrie zit geen schot meer. 
De kapper zit met de handen in het haar. Etc., etc.! 
 

OPINIE, de wereld bezien door Jan Busscher 
2010 Voedselcrisis? 
We zijn langzamerhand al gewend aan allerlei crises. Daarom was mijn 
eerste indruk dat dit de zoveelste doomsday voorspeller was. Tot dat ik zijn 
verhaal iets nader bekeek. Je komt dan een aantal duidelijke waarheden 
tegen die inderdaad een gevaar zouden kunnen opleveren. Zowel wat 
betreft voedsel als wat betreft de financiële en economische situatie. En de 
schrijver documenteert het serieus. Eric de Carbonnel schrijft dat er harde 
feiten zijn die aantonen dat er in dit jaar voedselvoorzieningproblemen 
zullen ontstaan. Daardoor zullen de prijzen zodanig stijgen dat de banken 
in gevaar kunnen komen met alle gevolgen van dien. De diverse crises van 
de afgelopen twee jaar hebben het financiële systeem wel aan het 
wankelen gebracht, maar nog niet in elkaar doen storten. Dat zou bij de 
2010 voedselcrisis wel eens heel anders kunnen worden volgens hem. Een 
rol speelt hierbij, het regelen van voedselprijzen door overheden. Daardoor 
wordt de correctie door de markt verhinderd of zelfs de verkeerde kant op 
gestuurd. Met als gevolg dat problemen worden  vergroot. 
Een van de essentiële factoren die Carbonnel noemt, is dat de benodigde 
hoeveelheid voedsel een grote constante is, waarbij de produktie het 
afgelopen jaar sterk is achtergebleven. Vóór de oogst in het najaar 2010, 
kan er niet veel aan het beschikbare voedsel gedaan worden. Doordat de 
prijzen nu niet aangepast zijn (door overheid) is er nu zogezegd 
overconsumptie die tot tekorten gaat leiden. Dat het grote publiek zich 
onbewust is van de ellende die al over een aantal maanden gaat gebeuren, 
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is begrijpelijk zegt Carbonnel, maar dat al die de specialisten, analisten en 
al die (overheids)instanties niet waarschuwen, is niet te begrijpen. Vooral 
omdat dat eenvoudig te constateren is en bovendien heeft elke overheid 
tegenover zijn volk de verplichting om essentiële levensbehoeften veilig te 
stellen! Een van de belangrijkste taken van de overheid, zoniet de 
belangrijkste. En niet wat je hier nu ziet, alleen maar de loopjongen van de 
multinationals uithangen.  Onder andere jaarlijks voor meer dan 15 miljard 
vrijstelling aan belasting (TV uitzending ZEMBLA). Hoezo AOW moet naar 
67 wegens onbetaalbaarheid? Dit terzijde.  
Blijkbaar wil men het gevaar van een tekort zolang mogelijk verborgen 
houden, misschien vanwege hun angst voor hogere voedselprijzen. Want 
dat is weer gevaarlijk voor o.a. de dollar. In verschillende landen zijn 
dezelfde verschijnselen te zien. 
Bijvoorbeeld de ASIA TIMES over India. In het artikel worden hele reeksen 
van  cijfers en grafieken getoond die aangeven hoe moeilijk de situatie kan 
worden door te kleine oogsten en doordat er vanwege geldtekort (lees: 
banken verstrekken geen krediet) te weinig zaaigoed en kunstmest is 
ingekocht. De echte crisis zou daardoor in maart/april kunnen beginnen, 
zodra het duidelijk wordt dat er te weinig voedsel beschikbaar is. In India 
zijn er al exportverboden (India has already banned food exports). 
Voedselprijzen zullen dus sterk stijgen. De vraag is hoe de verschillende 
landen zullen handelen om de problemen zoveel mogelijk buiten HUN deur 
te houden. Hoe erg zal het worden? Veelal valt het achteraf allemaal nog 
wel mee in westerse landen, maar landen die het toch al moeilijk hebben 
zullen zoals gewoonlijk de rekening wel weer gepresenteerd krijgen.! 
                                                                                       Jan Busscher 
 

Zo zien ik ‘t… 
Sjezus wat e sneeuw hebbe we sinds midde december motte verstouwe. 
Daar luste de honde geen droog brood van, bij wijze van spreke dan…  
Kijk, as je in de stad woont wil de gemeente of previnsie de straat nog wel 
schoon vege en zout strooie. Maar hiero midde in het bos aan de 
Wolfkaterweg is het lauw loene. Mot ik zellef geregeld met de breje bats ’t 
looppad schoonschuive en pakke zout strooie. Ook voor de musse, die 
bijna zitte te krepere in de bevrore takke vol sneeuw, mot ik een stuk gras 
schoonhouwe om broodkorsjes op te gooie voor die hongerlijers. 
Vogelhokkies met pindabolle wille ook wel wat helpe. Ach ja, ’t benne 
zwoare tijde voor de beessies in de natuur.  
En ook voor ons verwende nazate van de welvaart was het aanpasse. 
Vorst, jachtsneeuw, bevrore glibberpade, ijsmassa’s, autoruite 
dichtgevrore en hande die in Grolse wante toch nog doorstake en andere 
ellende. Zo as de snotterbelle onder de neus van de buurjonge die door de 
vorst bevrore ware en kleine ijspegeltjes ware geworre..(Niet smaakvol 
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maar ala ’t klink wel aarig!). We kende zo’n winter nie mea en dachte dat 
de wereld aan ’t opwarme was, nou lauw oene dus. As je’n ’t zo bekijkt 
ook niets dan narighèèd. Maar je mot ook zien, dat de bevrore plasse en 
slote prachtig ware om te zien en om op te schaatse (nou ja eerst 
krabbele, geen gezich!). Die bome in ‘t bos met  die sneeuwlaag op de 
takke en de volbesneeuwde pade in de natuur. Sneeuwpoppe bouwe door 
de jeugd, lekker nostalgisch glije met sleetjes, mooi toch of nie dan? 
Natuurijstochte, goeje ouwe tijd met die doordouwers met Unoxmutse op 
de kop. En die Ellefstedetoch? Nou mense, dat ken nog nie doorgaan, mar 
ze kenne d’r nou wel lekker over ouwehoeren op de tv, die mummies van 
de jaren zestig, de helde met hun perkamenten gezichte. Trouwes met 
alle respect hoor! Ja toch, of nie dan?? 
                              Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum West 
 

Gezocht! 
Het lijkt ons leuk om in de voetbalkantine enkele voorzieningen voor de 
jeugd te treffen. We denken hierbij aan een sjoelbak en/of voetbaltafel. Nu 
kunnen we natuurlijk gaan speuren op marktplaats, maar misschien bent u 
nog in bezit van 1 van genoemde artikelen en wordt deze niet meer door u 
gebruikt. Bent u in het bezit en wilt u tegen een gepaste vergoeding dit 
artikel beschikbaar stellen aan TVO, neem dan contact op met Erik 
Blaauwehand (074-2780547) om te bezien of e.e.a in de kantine ingepast 
kan worden. Gezien de beperk-te ruimte in de kantine gaat onze voorkeur 
uit naar artikelen die simpel te verplaatsen zijn. We zijn benieuwd naar uw 
reacties. 
                                                                               TVO omni-jeugd 
 

Meegenieten op heidegoed Kluenven 
In 2009 zijn met subsidie van EC, Overijssel en de gemeenten in Zuid 
Twente, in het kader van het Leader+ POP2 programma, verscheidene 
voorzieningen gerealiseerd voor Meegenieten op heidegoed ’t Kluenven. 
Dankzij deze voorzieningen kan het in 2007/8 experimenteel geïnitieerde 
programma van Meegenieten onverminderd worden doorgezet. De 
oorsprong van het Meegenieten zijn de op ’t Kluenven aanwezige natuur en 
architectuur. 
De natuur bestaat met name uit een inmiddels weer circa vijf hectare 
groot heideveld met daarin een heideven en rondom 25 hectare bos 
doorsneden door een beek. Het gehele perceel van 30 hectare is voor 2/3 
deel eigendom van Stichting Twickel die enthousiast meewerkt aan herstel 
van het oorspronkelijke heidelandschap. ’t Kluenven omvat verder nog een 
Parkbos en een Speelbos met zwemvijver en tennisbaan. 
De architectuur bestaat uit drie woonhuizen (tezamen één woning) in 
Engelse cottagestijl gelegen rond een brinkachtige buitenruimte met 
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‘Pudding’ en klokkenstoel; ook staat er een grote deels open schuur. De 
gebouwen worden sinds 2006 gerenoveerd en aangepast aan hedendaagse 
gebruikseisen. Eén woning is geschikt gemaakt voor recreatief verblijf door 
een groep van 8-10 personen. 
De combinatie van deze afwisseling aan natuur en architectuur op een 
relatief klein terrein, en dan ook nog nabij meerdere dorpen en steden, 
hebben geleid tot het Meegenieten. Het oorspronkelijke idee om ‘t 
Kluenven open te stellen voor wandelaars, zoals zoveel landgoederen, 
bleek onverstandig gezien de kwetsbaarheid en de vele mogelijkheden die 
buurman Twickel nabij biedt. Daarom is als alternatief het Meegenieten 
uitgedacht. Dit zich nog steeds verder ontwikkelende programma omvat 
onder meer: outdoor voor kinderen met beperkingen, rondleidingen, 
gastentafels en sport & spelmiddagen gevolgd door gezamenlijke maaltijd 
voor groepen familieleden, vrienden of collega’s. Een bewust gekozen 
gemeenschappelijk kernmerk is de hoge mate van zelfwerkzaamheid; ’t 
Kluenven stelt alleen voorzieningen beschikbaar. 
                                                                                             Han Westendorp 
 

Beckumer Avond 21 mei 2010 
Over een paar maanden is het weer zover, dan zijn de Pinksterfeesten 
Beckum! Dit jaar zullen we op vrijdag 21 mei, de Beckumer avond, een 
dart c.q. quizavond organiseren. We willen graag een spelelement houden 
op de avond zodat mensen gezamenlijk naar de tent kunnen komen om 
actief deel te nemen en de strijd met elkaar aan te gaan. Uiteraard zijn er 
weer leuke prijzen te winnen! 
Een team zal bestaan uit ‘ervaren’ darters en minder ervaren darters. Het is 
de bedoeling om gezamenlijk een aantal rondes te darten waarna de 
‘beste’ darters door zullen gaan met het darttoernooi. De mensen die 
afvallen zullen deel gaan nemen aan de quiz. De punten van het 
darttoernooi en de quiz worden bij elkaar opgeteld waarna het winnende 
team bekend zal worden. De avond draait dus niet alleen om het darten 
maar ook om de ‘Beckumse’ kennis! De exacte plekken voor opgave 
volgen zo spoedig mogelijk. We hopen dat jullie je t.z.t. allemaal op zullen 
geven. We rekenen op jullie deelname aan dit leuke evenement! 
                                                                    Organisatiecommissie 
 

Zijlijn Goede voornemens 
Het is 4 januari, de kerstspullen zijn weer opgeruimd en de gordijnen 
gewassen. En er wordt weer gewoon gekookt ! 
Het was gezellig met de feestdagen. We waren met z`n elven en samen 
met onze dochter en schoondochter hebben we het kerstdiner verzorgd. 
‘’Iedereen was good te passé”. De Nieuwjaarsmiddag daar in tegen verliep 
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heel rustig. Er is alleen door onze oudste een flesje bier gedronken, de rest 
had aan water genoeg. 
Onze dochter beklaagde zich dat anderen oudejaarsnacht wel een vat leeg 
konden drinken en daar geen last van hadden en dat zij zichzelf had 
beperkt en nu toch weer zat met hoofdpijn. Ze zou de hele maand Januari 
niets meer drinken had ze zichzelf beloofd. Onze schoondochter sloot zich 
daar direct bij aan. We zullen zien !  
Wat mijn voornemens betreft, ik zou moeten afvallen. Tijdens de 
Bondskampioen (vogels) in Zutphen zei een Haaksbergenaar tegen mij dat 
ik me goed had gehouden. Een compliment ? 
Misschien, maar de weegschaal spreekt de waarheid. Ik doe mijn best. 
                                                                            Rie Menkehorst  
 

De Zonnebloem en Kras: een goede combinatie 
Gaat u graag op reis, maar hebt u vanwege een lichte lichamelijke 
beperking een beetje extra zorg nodig? Dan  is deze Extra Verzorgde 
Vakantie van Kras, in samenwerking met de Zonnebloem,misschien iets 
voor u. U gaat weliswaar zelfstandig op vakantie, maar de extra service 
maakt dat u zorgeloos kunt genieten. Zo zijn alle vakantieaccommodaties 
voorzien van een lift. In de bus hebt u extra beenruimte en de rollator kan 
zo nodig mee. In de bus zijn, naast de chauffeur,altijd twee begeleidsters 
van de Zonnebloem aanwezig. Deze hebben veelal een verpleegkundige 
achtergrond. U moet echter wel volledig voor u zelf kunnen zorgen! 
Enkele aandachtspunten 
Wanneer u gebruik maakt van een rolstoel dient u zelf voor begeleiding te 
zorgen die u met de rolstoel behulpzaam kan zijn. 
Zowel de gebruikmaker van een rolstoel als alle andere passagiers moeten 
zelfstandig in-en uit de bus kunnen stappen. 
Het kan voorkomen dat er in het hotel waar u verblijft drempels zijn. Het 
kan eveneens voorkomen dat u enkele traptreden moet nemen om bij het 
restaurant, de receptie of in uw kamer te komen. Het is uiteraard geen 
probleem dat u deze treden langzaam neemt of dat u een beetje hulp 
nodig heeft, maar u moet het wel kunnen. 
Al met al ziet u dat er nog maar weinig beperkingen zijn om geheel 
zelfstandig op reis te gaan. Met deze Extra Verzorgde Vakantie heeft u de 
mogelijkheid om te genieten van een schitterende en gezellige vakantie! 
Dit jaar gaan wij naar Altenahr in Duitsland. 
Heeft u belangstelling voor deze reis geeft u zich dan zo spoedig mogelijk 
op. 
Voor nadere informatie: 
Giny Geerling  tel. 074-3761362  of  06-23504924 
Diny Vossebeld  tel. 0547-333224  of  06-34358561 
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16 jaar darten in Beckum met Anti Roos 
Het bestuur van Dartclub Anti-Roos Beckum kan terugkijken op zeer 
geslaagd jubileum. Samen met ruim 50 leden, waaronder ook 
enkele nieuwe talenten, vierden zij  hun 16-jarig bestaan.  
In het café van ’t Proggiehoes was het gezellig druk en onder het genot 
van een hapje en een drankje en muzikaal ondersteunt door DJ Paul en 
zoon, was het goed vertoeven. Ter ere van het behalen van deze mijlpaal 
had het bestuur een nieuw tenue laten ontwerpen, welke deze avond vol 
trots werd gepresenteerd door het langste catwalk-model van Beckum: 
Panlat. 
Alle leden ontvangen een exemplaar tijdens het Lente Toernooi op vrijdag 
2 april a.s. Maar dat was niet het enige dat werd gepresenteerd. Na een 
bevlogen speech van voorzitter Tom Jannink onthulden de bestuursleden 
het nieuwe reclamebord van Dartclub Anti-Roos voor langs het hoofdveld 
van TVO. Dat het Kruud’nhof hier een oppepper van krijgt, is wel zeker. 
Tenslotte was er ook aandacht voor het afscheid van vier bestuursleden. 
Maaike ter Avest, Bart Leferink, Marco Ottink en Susan Annink namen deze 
avond, na vele jaren trouwe dienst, afscheid. Zij werden door hun collega 
bestuursleden nog even in het zonnetje gezet en verrast met een 
ontzettend leuk en persoonlijk cadeau. De waardige opvolgers werden nog 
niet bekend gemaakt. Met speciale dank aan Losco, charmante assistente 
op krukken tijdens de Bingo, was de avond zeer geslaagd en wil het 
bestuur via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de gezelligheid.  
Tot vrijdag 2 april bij het Lente Toernooi! Denkt u aan de Oud 
IJzerActie? De jaarlijkse Oud IJzer Actie is i.v.m. ‘Gewoon Beckum Live’ 
een weekje naar voren verplaatst. Op zaterdag 20 maart komen de 
leden van de DCB weer bij u langs met de vraag om oud ijzer. Zoals 
voorgaande jaren is de DCB ook dit jaar weer op zoek naar een Goed Doel. 
U kunt uw Goede Doel doorgeven aan Stefan Wielens. s.wielens@home.nl 
of 06-30274695. Uit alle inzendingen kiest het bestuur het Goede Doel voor 
2010.  
                                                                                                 Susan  
 

Mededeling historisch archief beckum en 
omgeving 
Het Historisch Archief Beckum en omgeving houdt een open weekend op 6 
en 7 februari 2010. Op die dagen kunnen geïnteresseerde bezoekers volop 
rondneuzen in het archiefmateriaal. Het materiaal is in de loop van de 
afgelopen jaren verzameld onder de Beckumse bevolking. De laatste 2 jaar 
is er weer een groot aantal artikelen bijgekomen. 
Het Archief is inmiddels uitgegroeid tot een grote verzameling archivalia, 
oude foto’s, doop- en dodenboek, bidprentjes, topografische kaarten etc. 
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Er zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan de jubilerende 
verenigingen van 2009 en 2010, o.a. de Zonnebloem, Ouderensoos, 
Werksociëteit Beckum-Bentelo-Hengevelde, Bejaardengym, Jongerenkoor 
Contrast, Volleybal, Gym/Trim, Handbal, Sportzaal, Werkgroep Oele.  
Wij zullen het op prijs stellen u op onze open dagen te mogen begroeten. 
Plaats:   Proggiehoes te Beckum 
Data: 6 en 7  februari 2010 
Tijden:  zaterdag 6 februari van 14.00 – 17.00 uur 
             zondag    7 februari van 11.00 – 17.00 uur 
 

Luk akkefietjes 
Heremetied, war hef den jakoetsie wat te weage brach. Ie weet allichte 
wa, in den veurigen BBB ha’k joch eschreem’n dat oons Mina zonne 
zoomp wol anschaf’n. Dan ko’w met’n bei’n in’t halfblote gat veur op de 
delle in zo’nne hoolt’n teil in’t warme water spetter’n. Nee, ’t mèènske was 
krang in kop dat den jakoetsie d’r neet kwaamp en ok, dat ik het nig an’t 
volk har möt’n vertel’n, wa’k ma zeng wol, za’k ma zeng, hek oeleu nou 
verteelt… Marre, wie’j bunt vergang’n wekke op niejoarvisite wes bie 
Frenske van PeunderBets. Den woont al ’n joar of wat tehoope met 
Pikstrik’nPetra en wieleu keals kaart doar elke maond ne kear. Met ’n 
vear’n doow piepverdoek’n, ’n mooi spelleke kaart’n wat ne krüsing is 
tuske tien-op-tien-of en Mexicaans joker’n (aj’t nig kèènt mo’j ma ne kear 
langs kom’n!). Good, op dee visite wön d’r eas pocht op de keender, hoo 
good of ze’t wa nig dean op schole en zo. Noe wol Frenkse klook oet’n 
hook kom’n en zea dat hun jongs’n ’t tiepdiploma harre haalt met hoge 
ciefers. Doar wön merakels umme lach’n, dat wön’t. Petra har’t in de 
smies’n en goojn’t oaver ne aandere booge. “Joa en oonze Alfonsius löp 
staatie bie de derectie van ’n bedrief dat zich teumig heult met ‘n 
automatische hoondervangapparaat. Doar wot ’n gelüd in’t hoonderhok 
maakt, woarop as dee hoonder vanzölf nor ’n oetgaank in ne kauwe 
loopt”. Wieleu lach’n oons de lich’n van de bokse bie zonne fantasie mer 
Petra zea; “aj’t nog nig kèènt, mo’j ma ne kear langs kom’n”.  
                                                                            HekselmesienHarry 
 

Uitstapje K.V.O 13 januari 2010  
Bezoek aan Twence Afval en Energie 
Op naar Twence met ongeveer 46 dames opgegeven maar helaas door 
ziekte en andere afzeggingen bleven er 36 over. We werden ontvangen om 
9.00 uur in het hoofdgebouw met een kopje koffie.  Aansluitend werd er na 
een openingswoord een introductiefilm gedraaid over Twence en de 
bijzonderheden op het terrein. De dames werden in 3 groepen verdeeld. 
Een groep kon gebruik maken van een headset. Na een uitgebreide 
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rondleiding door de afvalverbranding-installatie van ruim een uur gingen 
we per bus over het afvalverwerkingterrein van circa een uur.  
Vele nieuwe aspecten van Twence werden deze morgen bij ons onder de 
aandacht gebracht. De scheiding van ons huisvuil is bij Twence duidelijk 
zichtbaar in de verschillende lijnen van verwerking. 
Twence steunt ook een project voor kinderen in Guatemala Stad. 
Volwassenen en kinderen zijn daar –zoals in veel derde wereld landen- 
genoodzaakt om op vuilstortlocaties te werken.  Meer hier over kunt u 
weer vinden op internet: www.caminoseguro.nl of www.safepassage.org.   
Onze volgende bijeenkomst vind plaats op dinsdag 16 februari om 19.30 
uur. Dan gaan we bloemschikken. Dit word verzorgt door Bloemsierkunst 
Floriosa (Nicole Asbreuk bie oons oet Stepelo) Dr. Prinsstraat 4-6 7481EV 
Haaksbergen .Opgave voor deze bloemschikavond kan nog voor 6 februari 
bij Karin ten Dam of Marga Wijlens. 
Meenemen platte schaal met doorsnee van ±40 cm/ 2 kleine vaasjes of 
potjes (formaat voor waxinelichtjes)/ schilmesje/ draadtangetje/ 
snoeischaar. Eigen bijdrage leden € 5,- 
                                                                                                Marga 
De dorpsraad stelt zich voor (5) Eric Groothuis 

Aangezien ik geboren (14 juli 1964), 
en getogen ben aan de 
Beckumerschoolweg en hier nu nog 
woon kennen de meeste dorpsgenoten 
mij wel. In de dorpsraad ben ik belast 
met RO, Ruimtelijke Ontwikkeling. Een 
breed begrip, alles omvattend 
aangaande de invulling van ruimte, 
ruimte voor sociale, maartschappelijk 
en economische voorzieningen, sport, 

woningbouw en alles wat hiermee mee samenhangt. Er staan de komende 
jaren belangrijke keuzes voor Beckum op stapel om de leefbaarheid in ons 
dorp op het gewenste niveau te houden. In dit kader stel ik mij actief op 
samen met anderen te zoeken naar mogelijkheden en middelen hier een 
steentje aan bij te dragen. Overleg met plaatselijke belangenverenigingen, 
het gemeentelijk apparaat en zelfs de politiek is hierbij van groot belang 
om de kaders te vormen waarbinnen we kunnen opereren. 
Ik ben getrouwd met Dianne (44), we hebben drie kinderen, twee zoons 
Jorn (13) en Wessel (11) en dochter Pem (9). Zoals gezegd wonen we aan 
de Beckumerschoolweg 34a, niet ver van de plek waar ik geboren ben, 
namelijk Beckumerschoolweg 53. In mijn dagelijkse werk ben ik directeur 
van de Koopmans Bouwgroep en directeur Koopmans Bouw. Een grote 
ontwikkelende bouwer, met vestigingen in Enschede, Deventer en 
Apeldoorn en deel uitmakend van TBI Holdings uit Rotterdam. Dianne heeft 
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afgelopen zomer haar studie aan de PABO afgerond en oriënteert zich nu 
op een (deeltijd) baan in het onderwijs. Naast mijn werk probeer ik nog 
regelmatig te sporten, voornamelijk schaatsen, mountainbiken en sinds 
kort tracht ik een balletje weg te slaan met het golven. Als inwoner van 
Beckum kun je niet om TVO heen, lid geworden in 1972, als voetballer de 
hele jeugd doorlopen en vrijwel in elk seniorenelftal wel gespeeld te 
hebben, van TVO 1 t/m TVO 5. Verder binnen het verenigingskader ben ik 
actief geweest als trainer bij de jeugd, competitieleider, bestuurslid 
accommodatiezaken en allerhande nevenactiviteiten. Mijn grootste 
sportieve prestatie is het uitrijden van de Elfstedentocht in 1997. Verder 
heb ik in midden jaren negentig al eens eerder in dorpraad gezeten. Naast 
de dorpsraadactiviteiten en het sportief actief blijven beleven wij veel 
plezier aan de hobby’s en sportieve uitspattingen van onze kinderen. 
 

KERST MET ARKKVB 
Na alle bomencommotie van de laatste tijd in Beckum, willen we toch nog 
even met u “bomen” over de boom, namelijk de KERSTBOOM! 
Zaterdag 19 december was het weer zover: De jaarlijkse ronde van de 
ARKKVB. Voor de Beckumers die zich toch altijd hebben afgevraagd, wat 
betekend die afkorting toch, bij deze: Algemene Rooms Katholieke 
Kerstboom Vereniging Beckum. Jazeker; een echte officiële Beckumse 
vereniging! Er schijnen zelfs statuten van te bestaan (op te vragen bij de 
heer T. Wentink). Wat doet de ARKKVB: Veel netwerken langs de weg, veel 
natjes en droogjes nuttigen gedurende de dag en oh ja, 4 kerstbomen 
plaatsen met lampjes. Wie is de ARKKVB: Harrie Wielens, Henk Morsink, 
Toon Wentink, Theo Pot en Alfons Jannink. 
 

 
De Kerstmannetjes; Theo, Harrie, Henk, Alfons en Toon met Marcha in het 

midden 
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Voor de ARKKVB had het jaar 2009 toch een speciaal tintje: Het werd toch 
echt wel tijd voor een heuse verenigingsoutfit, immers is de 
herkenbaarheid erg belangrijk op zo’n dag. Sinds de vestiging van JPB 
Reclame aan de grote straat, hadden Johan en Marscha Pot zich ook 
aangemeld voor een kerstboom van de ARKKVB, dus hebben Toon en 
Marscha maar even een leuke outfit + officieel logo geregeld voor de 
heren. 
De onthulling van het verenigingstenue was dus de 19e ’s ochtends vroeg 
in de vrieskou, dus de lekker warme kerstmuts die bij de outfit hoorde, 
kwam goed van pas!  
En toch blijkt dat na gedegen vooronderzoek en voorbereiding, er elk jaar 
weer een andere uitdaging is: De grond bevroren, klein uitgevallen 
boompjes, een wijziging van kerstboomstandplaats bij de heer B. Spanjer 
was niet 3 maanden van te voren schriftelijk in 3-voud aangevraagd en ga 
zo maar door. 
Maar na een uitgebreide evaluatie achteraf bij café Halfweg, is iedereen 
ervan overtuigd dat het volgend jaar nog beter wordt! 
                                                                 Groeten van de ARKKVB 
 

Een Beckumer in hart en nieren 
Proggiehoes Beckum, het culturele en sociale centrum voor ons dorp heeft 
het laatste decennium een vast beheerders echtpaar gehad. Wat heet, 
ruim 11 jaar waren Alfons en Margret Jannink de gastvrije beheerders. Als 
opvolgers van Anny en Geit Ottink. Altijd met enthousiasme, inzet en 
warmte toonden ze zich gastvrij tegenover alle groepen gebruikers, 
publiek en individuele bezoekers. En het parochiebestuur was zeer content 
met hun ‘bedrijfsvoering’. Het Proggiehoes was dankzij hun inspanningen 
een gezond instituut voor onze gemeenschap. Begin 2009 echter kwamen 
er sombere berichten voor de familie Jannink, Margret raakte ernstig ziek 
en het vervolg was onontkoombaar. Margret overleed na die slopende 
ziekte, een groot verlies voor het gezin Jannink en voor Beckum. Sindsdien 
heeft Alfons, met hulp van de kinderen en anderen, het beheer alleen 
gevoerd. Maar per 1 januari van dit jaar stopte hij met die intensieve taak, 
het beheerderschap werd overgenomen. 
Alfons Jannink, Beckumer in hart en nieren, altijd gedienstig voor ons 
dorp, was (en is) van vele markten thuis. Tientallen jaren actief binnen het 
Zomerfeestcircus, eerst als bestuurder en later als adviseur en 
medewerker, vormde hij met Theo Pot een onafscheidelijke twee-eenheid. 
Legendarisch (voor insiders) zijn de verhalen uit de beroemde 70-80-90er 
jaren in, rond en achter de tent! Na zijn voetbalcarrière bij TVO is hij nu 
donderdags trouw actief bij de zaalvoetbalploeg. En na een pilsje aan de 
bar zwoegt hij wekelijks onverstoorbaar in ’t Geertman met zijn maten. 
Om zondags het grensrechterkostuum aan te trekken bij TVO2. Zijn droge 
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humor, eerlijke vlaggen en kwinkslagen richting spelers maken hem een 
graag geziene persoon bij TVO voetbal. 
Bij talloze evenementen vraag je nooit mis en is Alfons Jannink van de 
partij bij baropbouw en biertapper. Terwijl hij ook bij de jaarlijkse olie-
bollenactie al jarenlang de ervaren oliebollenbakker is. Alfons Jannink, 
wars van dikdoenerij, ‘maar gewoon je werk doen zonder poespas’, is niet 
weg te denken uit het verenigingsgebeuren in Beckum. Het Proggiehoes 
beheer heeft hij neergelegd en dat zal een gemis zijn voor allen die erbij 
betrokken zijn. Maar in de andere hoedanigheden hopen we dat hij nog 
lange tijd, als Beckumer in hart en nieren, ten dienste wil zijn voor de 
gemeenschap. Hij zal het niet willen missen, maar Beckum kan hem ook 
niet missen! 
                                                                                           Jan Ottink  
 
Nieuws v.d.Blasiusparochie 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Februari. 
Za. 6  Febr. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
Zo. 7 Febr. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za.13 Febr. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.14 Febr. 09.00 uur: Gezinsviering :Woord-en 

Communieviering. 
    Voorganger:Pastor Ogink. 
    Zang: Blasiuskids. 
Wo.17 Febr. 12.15 uur: Askruisje voor de Kinderen. 
    Voorganger: Pastor Ogink. 
  19.30 uur: Aswoensdagviering. 
    ( Begin v.d 40-dagentijd) 
    Voorganger: Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za.20 Febr. 19.30 uur: Eucharistieviering. Kindernevendienst. 
    Voorganger:Pastor Huisman. 
    Zang: Dames-en herenkoor. 
Zo.21 Febr. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za.27 Febr. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo.28 Febr. 09.00 uur: Eucharistieviering. Voorg.: Pastor Geurts. 
 
Mededelingen 
Woensdag 17 Febr. vieringen voor Aswoensdag. 
Kindernevendienst op Za. 20 Febr. 
Wijzigingen voorbehouden. 
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Datumbank 
2 febr.   Soosmiddag 
3 febr.   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
6 en 7 febr.  Open dagen Historisch Archief Beckum e.o.  
16 febr.   KVO; Bloemschikken 
17 febr.   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 febr.   Jaarvergadering tennis 
20 febr.   Oud Papier 
22 t/m 26 febr.  School; Voorjaarsvakantie 
 2 maart  Soosmiddag 
 3 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 maart  KVO; Pastor v.d. Sman. Lezing over Sri Lanka 
20 maart  Oud Papier 
27 maart  Oud IJzer Aktie 
31 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 april   H. Vormsel 
17 april   Vrijwilligersfeest TVO 
25 april   1e H. Communie 
1 en 2 mei  Volle Polle 
28 t/m 30 mei  Jeugdkamp TVO 
4 t/m 10 augustus Muiterweek Beckum 
 
 

Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio 
en onderwijstype 
Vakantieperiode   Onderwijstype 
25 jan    Extra vrije dag de Bleek 
22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 
2 april t/m 5 april  Paasweekend 
30 april t/m 14 mei  Meivakantie 
22 t/m 24 mei   Pinksterweekend 
26 mei    Extra vrije dag de Bleek 
9 juli t/m 20 aug  Noord  Zomervakantie bo  
 

Lezers-Reactie-Rubriek 
Wie klimt er in de pen en geeft zijn/haar mening over BBB artikelen? 
Schroom niet en kom met gefundeerde vragen of opmerkingen. 
Mail: janottink@home.nl 
 
De volgende BBB verschijnt 24 februari; kopij binnen tot 17 februari. 
 


