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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 
kunnen een abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Johan Menkehorst. 
 

REDACTIETEAM 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 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 
info en opgave foto‟s 
kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Johan Menkehorst: 3676590 
3676601 

 

Foto‟s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers:  
bankrekeningnr. 95.83.94.318 St. Druk v. Beckum ‟Vrijw.bijdrage BBB‟. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 

BBB-uitgaven 1e halfjaar 2011: 
26 jan. - 23 feb. - 23 mrt. - 27 apr. - 25 mei - 22 jun. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                            Nummer 
 
33                                              01 
 
Een korte intro deze keer, want dit BBB nummer zit weer eivol met 
Beckumer nieuws van allerlei gading. De sneeuw is weg(voorlopig?), de 
maand januari bijna ten einde en de 33e jaargang van BBB gestart!.  
 

LAATSTE WEEK NIEUWS  
>De inbraken in onze regio – vooral in het buitengebied – deden vorig jaar 
heel wat stof opwaaien. Op een speciale info avond in het Proggiehoes 
werd hier vorige week over gedebatteerd door veel aanwezigen. Toch 
meer surveillance door de politie later ‟s nachts, beter vastzetten van 
kostbare machines/ werktuigen etc. alsmede schijnwerpers bij open 
(kap)schuren zouden kunnen helpen. Of een nieuw waarschuwingssysteem 
inzetten. Allemaal nuttige tips die inbraken wellicht kunnen voorkomen. 
 

>Tijdens het bezoek van B&W vd. gemeente Hengelo aan Beckum werden 
enkele opvallende conclusies genoteerd, lezen we in deze BBB. Zo maar 
een greep: 
1.Een kunstgrasveld voor TVO zit er voorlopig niet in. 
2.De kleedkamersituatie is ook een zorg vd. gemeente, er wordt 
onderzocht of een acceptabele oplossing gevonden kan worden. 
3.De basisschool verkeert in redelijke staat en kan na een flinke 
onderhoudsbeurt/renovatie voorlopig uit de voeten. 
4.Woningbouw op de locatie vd. huidige sportvelden in de nabije toekomst 
lijkt een achterhaald plan. Er wordt (weer) gekeken  naar nieuwe 
woningbouw op de locatie achter de Past. Eppinkstraat/kerkhof.  
Uiteraard gaan we ontwikkelingen op de voet (ver)volgen!! 
 

>TVO2 speelde zaterdag jl tegen TVO3 en in deze oefenpot werd het 3e 
gaandeweg de 2e helft afgedroogd. Michiel J. vergat de eer te redden voor 
het 3e bij de 3-0 stand en „t 2e tikte daarna naar een 7-0 eindstand… 
Dames1 handbalden prima tegen De Tukkers, doch verloren met 22-23 en 
dames 2 verloren ook met een goal verschil, 21-22, jammer.. 
 

Midwinterfeesten zaterdag jl.; mooi, heel druk en vooral gezellig met 
goede muziek van vooral de Trip & Fasten Allstars Band. Geweldig succes 
voor de St. Zomerfeesten Beckum en alle medewerkers! 
(Meer info/foto‟s in de volgende BBB). 
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Wat u allemaal leest in deze januari bbb 
> Laatste week nieuws   > Kerstvakantie handbaljeugd 
> Dorpsraad actua   > Bezinning column 
> TVO voetbalbestuurstafel  > Wie is Theo Ottink? 
> Strooizout in Beckum   > Opinie Jan Busscher 
> Persoonlijk    > Ganzeneieren Bets Ottink 
> Dagje Volleyballen   > Slingerbeurs deel 2 
> Kampioenen dichtbij   > Zijlijn 
> Zaalvoetbaltoernooien  > Spirit stelt zich voor 
> Cystic fibrose actie   > Sterren kijken FCTwente 
> Alles over Kerstmarkt Beckum > Grote gift Kans v.e.Kind 
> Wist u datjes    > Luk Akkefietjes 
> Twintig voorzetten Bert v.Dijk >  Kerk in de steigers 
> Boottocht Zonnebloem  > comm.Vrijwilligers TVO 
> BBB Website +adverteerders   > KVO actua 
> Avondje zaalvoetbal TVO1   > Looptraining bij TVO 
> Mijmeringen    > Parochienieuws 
> Dank van Zonnebloem  > Datumbank 
> Zwart op Wit, 44 jaar geleden! 
 

De dorpsraad bericht 
Bezoek College B en W aan Beckum 
Misschien hebt u ons wel in ons dorp zien rondlopen vrijdagmorgen 7 
januari jl. Het voltallige college van B en W was namelijk op werkbezoek in 
Beckum. 

 
Serieuze gesprekken tussen B&W en dorpsraadleden met vooraan links en 

rechts burgemeester Kerckhaerdt en DR voorzitter Wim Brunnekreef 
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Op verzoek van de gemeente heeft de dorpsraad een ochtend de 
bestuurders van Hengelo mogen laten horen en zien wat er zoal leeft in 
Beckum, en waar nog wensen/ verbeterpunten liggen. Na een kort 
kennismakingsrondje zijn we op pad gegaan om een rondje Beckum te 
doen. We hebben stilgestaan bij diverse, volgens ons aandachtspunten in 
Beckum. Hierbij valt te denken aan woningbouw, Wozoco, drukte 
Haaksbergerstraat, kleedkamers, sportvelden en sporthal. Maar ook de 
peuterzaal en de school. Tijdens het rondje Beckum was er volop 
gelegenheid om met de diversen wethouders van gedachten te wisselen 
over hoe e.e.a. zou kunnen in de toekomst. Terug in ‟t Proggiehoes is er 
nog een uurtje druk overleg gevoerd over hoe we zaken kunnen realiseren 
of ik elk geval in gang kunnen zetten. Rode draad in dit geheel was telkens 
weer dat er eigenlijk nergens geld voor is, en veel op de lange baan word 
geschoven. 
Woningbouw 
In het kader van de bezuinigingen die overal worden doorgevoerd heeft de 
gemeente dan ook afgezien van het plan tot woningbouw bij de 
sportvelden. Als nieuwe locatie werd, zoals jaren geleden ook al genoemd, 
uitbereiding van de nieuwbouw richting het kerkhof als best optie 
genoemd. Vanuit de dorpsraad is wethouder Jan Bron er op gewezen dat 
er in dit plan vooral ruimte moet zijn voor starterswoningen. Uiteraard 
biedt de invulling van de Wozoco hierin ook weer mogelijkheden door 
vrijkomen van geschikte woningen. 
Sport 
Zoals hierboven al omschreven is het budget in Hengelo voor de komende 
jaren beperkt. Een kunstgrasveld is volgens wethouder Erik Lievers 
komende jaren geen optie. 

 
B&W Hengelo ziet met eigen ogen de noodzaak van 

kleedkamervernieuwing voor TVO 
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De door het college bezochte kleedkamers van TVO worden in overleg met 
TVO opnieuw bekeken en onderzocht hoe dit op korte termijn te 
verbeteren is. In opdracht van de gemeente zal worden onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn. 
 
School en kinderopvang 
Volgens wethouder Janneke Oude Alink voldoet het schoolgebouw aan de 
huidige eisen. De capaciteit van het gebouw is goed, maar de gemeente 
wil wel een nieuwe bouwinspectie laten uitvoeren. Tevens worden dan de 
uitslagen van de GGD m.b.t. het binnenklimaat meegenomen. De 
wethouder heeft bij de dorpsraad het verzoek neergelegd om te gaan 
inventariseren of er behoefte is aan kinderopvang en buitenschoolse 
opvang. Thea Lintsen zal namens de dorpsraad dit traject met de 
gemeente doorlopen. 
 

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

Navraag bij wethouder Jan Bron leert ons dat m.b.t. de bouw van de 
Wozoco de aanbestedingen lopen. De vleermuizen zijn vertrokken, of 
overwinteren. Langezaal begint geleidelijk met het bouwrijp maken van de 
locatie en in mei zal met de bouw gestart worden……. We zullen zien. 

Website Dorpsraad 
Portefeuille:   Communicatie,  
Contactpersoon:   Marianne ter Bekke. 

Op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadbeckum.nl kunt u diverse 
informatie m.b.t. de portefeuilles, contactpersonen, maar ook de notulen 
van de vergaderingen van de dorpsraad nalezen. 
Hierop staat ook het mutatieformulier voor de wijzigingen van het 
telefoonboekje. Heeft u zaken waarvoor u de Dorpsraad nodig hebt; u kunt 
te allen tijde aanschuiven bij een vergadering van de dorpsraad. We 
vergaderen op de 1e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur in ‟t 
Proggiehoes. De jaarplanning voor de vergaderingen in 2011 is terug te 
vinden op de website. 
 

Dan nog even dit 
Er blijven reacties binnen komen over het niet ontvangen van Typisch 
Hengelo. De gemeente is al enige tijd van deze situatie op de hoogte en 
heeft ook al acties ondernomen. Doel blijft dat iedereen dit blad in de bus 
krijgt. De gemeente heeft een contract inzake de verspreiding en er zijn 
gesprekken over. We houden een vinger aan de pols. 

http://www.dorpsraadbeckum.nl/
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Er komen meldingen binnen dat het fietsverkeer bij de Zevenster soms 
gevaarlijke vormen aan neemt omdat er veel tegen de richting in wordt 
gereden. Nu blijft het altijd een persoonlijke keus en is het menselijk 
gedrag soms lastig te beïnvloeden. Maar de vraag is wel of aan deze 
situatie iets gedaan kan worden. Bijvoorbeeld borden met verboden in te 
rijden. De gemeente kent de situatie en is op de hoogte van de verzoeken. 
Bij meldingen als hierboven genoemd (zowel m.b.t. Typisch Hengelo als 
verkeerszaken) kan men ook direct de meldlijn van de gemeente bellen 
074-2459459. Dat blijkt erg goed te werken.  
Volgende Dorpsraadvergadering; wo. 2 februari 20 uur Proggiehoes. 
                        Namens de Dorpsraad, Marianne ter Bekke-Morskieft 
                                                               Portefeuille Communicatie 
 

Persoonlijk 
Geboren; Isa, dochter van Alex en Lisette Vossebeld 
                Duuk, zoon van Jarno en Ellen Blanken 
 

Van de voetbal bestuurstafel 
Door de vroege winter is er al twee maanden geen competitie-wedstrijd 
meer gespeeld. De honger naar de (voet)bal is hierdoor alleen maar meer 
geworden en hopelijk kunnen we binnenkort de wei weer in. 
Het bestuur is in deze “rust”periode tot overeenstemming gekomen met 
Wim Doornberg. Hij zal TVO-2 ook volgend seizoen voorzien van training 
en coaching. Verder heeft de CVV (commissie voor vrijwilligers) 
aangekondigd dat medio april/mei een verkorte club-scheidsrechters cursus 
gaat starten met maar liefst 29 deelnemers. Daarnaast zijn ze tevens op 
zoek naar meer vrijwilligers op een breder vlak en hebben een enquête 
formulier via de leiders laten rondgaan. Hopelijk brengt dit positieve 
reacties, want zonder vrijwilligers hebben en zijn we geen vereniging. 
Het zal u niet vreemd voorkomen dat het bestuur naast de gewone 
agendapunten de ontwikkelingen op en rond de accommodatie 
nauwlettend in het vizier heeft. Nieuwe kleedkamers en een kunstgrasveld 
behoren hier tot de prioriteit. Wensen en ideeën zijn dan ook altijd van 
harte welkom. 
                             Namens het voetbalbestuur een goed voetbaljaar 
 

BBBtje 
Voor het reinigen van al uw kleding, dekens, gordijnen, tafelkleden etc. 
door stomerij DE TEXTIEKVErWENNERS (ROELOFFZEN) is uw adres in 

Beckum: Vossebeld Beckumerschoolweg 30 tel.3676225 
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Strooizout bereikt wijken beckum 
In Beckum zijn in december drie tonnen met strooizout geplaatst. 
Het doel van de zouttonnen is het stimuleren van eigen strooi-
initiatief om de straten lokaal begaanbaar te houden voor fietsers 
en voetgangers. De straten in Beckum kennen namelijk geen 
trottoirs.  
Het autoverkeer maakt van de straten een spekgladde ijsplaat. 
Voetgangers en fietsers kunnen zich alleen over deze ijsplaat verplaatsen 
en de kans op ongelukken is groot. De zouttonnen zijn een nieuw initiatief; 
een proef om te bekijken of de rijbaan met eigen initiatief veiliger wordt. 
Het gemeentelijk en ook landelijk beleid om niet in woonwijken te strooien, 
verandert daarmee dus niet. 
 

Drie strooizoutpunten 
Het strooizout is door de afdeling wijkbeheer in drie oude afvaltonnen 
geplaatst. De schouwgroep Beckum had de gemeente verzocht om in 
Beckum een zoutuitgiftepunt te realiseren. Wijkbeheer heeft met deze 
tonnen  ongekend snel een oplossing aangeboden. Twee tonnen staan bij 
de twee speelterreinen aan de Meester Verbernestraat en aan de Meester 
van Manenstraat. De derde ton staat op de kruising Meester Verbernestraat 
en Pastoor Geertmanstraat. Bewoners kunnen hieruit zout halen om voor 
hun woning de straat stroef te houden. Voor het strooien geldt het advies 
om dun te strooien op de bereden weghelft. De autobanden zorgen voor 
menging met de sneeuw en het beste effect. Een keer vaker (en dunner) 
strooien en vooraf sneeuw schuiven heeft meer effect dan laat strooien op 
vastgereden sneeuw en ijs. Beckum (en Oele) heeft een schouwgroep die 
de gemeente ondersteunt door de staat van het onderhoud van de 
openbare ruimte twee keer per jaar te controleren en haar bevindingen te 
rapporteren. Deze schouwgroep houdt ook een oogje in het zeil op de 
zouttonnen. De tonnen zijn geplaatst op locaties met sociale controle, 
zodat bewoners elkaar kunnen aanspreken op volwassen gebruik. Zijn de 
tonnen leeg of heeft u vragen over dit strooi-initiatief, neem dan contact op 
met Egbert Pasman (sr.) op 074 3676374 of via e.pasman1@kpnplanet.nl.  
Zolang er zout voorradig is zullen de tonnen in Beckum worden bijgevuld. 
Bij een zouttekort door extreme weersomstandigheden wordt het bijvullen 
gestopt of opgeschort.                                    Schouwgroep Beckum 
 

Badentrend; Dagje Volleyballen 
Het was weer een geslaagd dagje volleybal. 12 teams hebben zich weer 
uitgesloofd om de welbegeerde wisselbeker te winnen. Zoals elk jaar waren 
er dit jaar ook weer 2 recreatie poules en 1 prestatie.  

mailto:e.pasman1@kpnplanet.nl
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Nadat de wedstrijden waren gespeeld en duidelijk was wie er had 
gewonnen, ging het sfeertje gezellig verder in de kantine. Waar 
ondertussen de dj's zonder naam uit Haaksbergen hun apparatuur hadden 
klaar gezet om er een leuke middag/avond van te maken. Dit feestje 
duurde tot ongeveer 8 uur en kon de organisatie alles weer opruimen en 
schoonmaken. De winnaars van prestatie zijn Mooi dikke, niet bange. Henk 
Koster, Aniek Koster, Wahju Riedel en Harrie Jannink. 
De winnaars van recreatie zijn Hugo's Homie's. Hugo Asbreuk, Kim 
Beusink, Geraldine Abbink, Nicole Kamphuis en Ellis Hilderink. 
                                                                                          Ellis 
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Kampioenen dichtbij 
We kennen in onze maatschappij diverse soorten kampioenen op hoog, 
lager en recreatief niveau. Of het nou een duivenhouder, 
sportman/vrouw/ploeg of iemand is, die met zijn liefhebberij hoog scoort, 
dan wel uitblinkt. Ook in Beckum kennen we er een aantal, maar door de 
bescheidenheid van personen dan wel onbekendheid van zijn/haar 
prestatie, komt dat feit niet in het nieuws. Iets verder fantaseren; in veel 
plaatsen wordt jaarlijks de sportman-vrouw-ploeg vh. jaar gekozen zo in 
januari erop. In Hengelo lukte dat niet over 2010, stond onlangs in de pers. 
„Te weinig aangemelde kandidaten, de opzet moet veranderd worden.‟, 
was de conclusie. Met dezelfde voornoemde fantasie zouden we over 2010 
echter wel een aantal Beckumer kandidaten kunnen nomineren voor zo‟n 
titel. Bij de handbal, volley, voetbal of tennis zijn in 2010 best goede 
persoonlijke en teamprestaties geleverd. En wat te denken van Levenslust, 
dat weer een weergaloze teamprestatie heeft geleverd? 
 

Ook Harry Scholten nationaal kampioen 
Ach ja, het is maar een spontane overweging, terug naar „de kampioenen‟. 
Konden we onlangs melden dat Herman Dijkstra nationaal kampioen werd 
als duiven hokkampioen Vitesse, maar er zijn meer plaatselijke „vedetten!‟ 
Met sierkippen scoorde bv. Gerrit Ottink een tijdje geleden hoog bij grote 
tentoonstellingen (hoorden we van zoon Brian!). Maar de prestatie van 
Harry Scholten (Josje) op nationale kanarietentoonstellingen spreekt voor 
zich. Hij was al eerder met zijn kanaries toonaangevend geweest op 
tentoonstellingen. Afgelopen jaar was Harry opnieuw de beste in een 
aantal categorieën, dat bewees hij met kampioenschappen op 
kanarieshows in Apeldoorn en Zutphen.  
                                                                                   Jan Ottink 
 

Volledigheidshave meldt Johan Menkehorst de prestaties van Vogelvreugd 
leden op grote tentoonstellingen 

De laatste Piepshows van het Jaar 
„Op de landelijke vogelshow in Zutphen werd Vogelvreugd Beckum clubkampioen 
met kleurkanaries. Daarnaast werden er door de leden van onze club acht gouden 
medailles gewonnen, vijf zilveren  en vier bronzen. De winnaars waren Harry 
Scholten, Harry Harink, Jan Lammers, Tonnie Weernink, Wim Spit, Gerrit in den 
Nieuwenkamp, Harrie te Kiefte en Bennie Doornhegge. Hoofdgroepkampioen 
werden bovendien ook Harry Scholten en Harry Harink. 
Op de landelijke vogelshow in Apeldoorn werden door de leden van Vogelvreugd 
vijf gouden medailles gewonnen, twee zilveren en twee bronzen. De winnaars 
waren Harry Scholten, Martin Mulder, Tonnie Veldhuis en Harry Harink. Tonnie 
Veldhuis heeft het examen afgelegd voor postuurkeurmeester en is daarvoor 
geslaagd. 
Allemaal van harte gefeliciteerd, ook onze nieuwe keurmeester‟.  
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Zaalvoetballen in ‘t Geertman 
Donderdag 30 december was een zaalvoetbaltoernooi voor de Beckumer 
teams, die wekelijks in de sportzaal acteren. Iets minder animo nu, vier 
ploegen waren samengesteld maar de strijdlust was er niet minder om. Na 
een spannende strijd werden de "Dreitoll'n" de winnaar van dit 
toernooi".Op de 2e plaats eindigden "Ollieboll'n". De 3e  plaats was voor de 

"Pleerdoppe" en als laatste eindigden de "Doezendklappers" 
Zondag 2 januari waren de TVO seniorenteams aan de beurt. ‟s Morgens 
spelers van TVO 3 t/m 6 en ‟s middags de selectiespelers van het 1e en 2e. 
Totaal zo‟n kleine 50 spelers kwamen aan de bak en streden om de eer. 
Met de aangewende energie werden de overbodige calorieën van de 
oliebollen en andere feestmaaltijden weggewerkt, zullen we maar zeggen. 
Chiron ter Doest was ook even aan komen wippen om met zijn oude maten 
te spelen, mooi toch? Het toernooi kende een vlot verloop en organisator 
Peter Horstink wil nog wel melden: “Het toernooi is vooral dankzij de inzet 
vd. scheidsrechters en de kantinemedewerkers zeer geslaagd te noemen. 
Winnende ploeg ‟s morgens was AEK Athene en ‟s middags Lierse SK”. 
                                                                                BBB redactie 
 

Beste mensen uit Beckum en Oele 
Ook in 2011 blijf ik kaarten, postzegels en ander verzamelwaar inzamelen 
voor de cystic fibrose aktie. In de 29 jaar dat we nu inzamelen heeft het 
195.00,- opgebracht, een prachtig resultaat vind U niet. 
In de begin jaren gingen de jongeren op vakantiekampen, sinds enkele 
jaren doen we dit niet meer. We gaan nu individuele wensen van kinderen 
met cystic fibrose in vervulling laten gaan. Blijf ons steunen, u kunt uw 
kaarten inleveren bij Nelly van de Broek, 't Kniphoes, 't Proggiehoes en bij 
Diny Lansink. 
                                                                Vriendelijke groet, Diny 
 

Kerstmarkt Beckum in samenwerking met de 
maatschappelijke stage 
Na een hele voorbereiding met de maatschappelijke stagiaires , 
de boppers, de kerk,  overleg met school en Unicef  was het dan 
zover op 15 december. Gelukkig liet het weer ons niet in de steek 
, het was koud maar met een dikke trui en snowboots komt dat 
goed.  
De boppers zijn ‟s middags begonnen met de opbouw van het hok voor de 
schapen en voor de ezel.  De ezel mochten we lenen van zorgboerderij 
Meyerinkbroek, deze is gewend aan gezelligheid en vond het ook leuk om 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 01, 2011 
pagina 11 

met Jozef en Maria met kindje Jezus  rond te gaan over de markt. Hij werd 
samen met de schapen van Frans gebracht en gehaald door Robert met de 
knor taxi. De boppers hebben met steigermateriaal kramen gemaakt en 
Johan Weernink was zo aardig om zijn kramen die normaal donderdag op 
de markt staan alvast bij de pastorie neer te zetten. Deze konden we 
prachtig gebruiken voor de soep, glühwein , koffie en baklever.  Martin 
heeft alles mooi in het licht gezet en gezorgd dat alle stroom goed 
aangelegd werd. De kerstbakjes zijn mooi opgesteld, in totaal 51 stuks die 
we met een enthousiast groepje van ongeveer 15 personen hebben 
gemaakt. We hoorden al geluiden van mensen uit Beckum die nog wel 
kerstspullen hebben en voor volgend jaar beschikbaar willen stellen en ook 
van crea bea‟s die volgend jaar willen helpen, alles is van harte welkom en 
we zullen in oktober bij de BBB al een oproep doen waar je kunt 
aanmelden.  
Ria, Ine, Irma en Sonja hebben alle spullen voor Werkgroep Jeugd, 
Kindernevendienst , loterij en grabbelton klaargezet . Unicef begon al vroeg 
om de kraam aan te kleden, de sieraden die allemaal beschikbaar zijn 
gesteld door het “kniphoes” werden mooi opgesteld en Dini, Kitty en Karin 
waren op tijd aanwezig om de koffie aan te zetten die later samen met de 
moeders van de kerstgroep van school is verkocht. Er waren verschillende 
mensen van school en jeugdigen die geen stage hoefden te doen maar zich 
toch spontaan hebben aangemeld voor hulp.  Rob van de Burg werd 
gebracht door Fons om de muziek te verzorgen en de man van juf Andrea 
heeft de midwinterhoorn flink laten schallen. Zo lukte het om alles in orde 
te hebben voor alle bezoekers en voor de ouders die uit de kerkdienst van 
de kinderen kwamen.  De bezoekers hadden zo‟n zin aan glühwein en 
chocolademelk dat we al snel in de gaten hadden dat er te kort was.  
Gelukkig reden snel een paar “reddende engelen” naar de Makro en bleek 
ook dat Rieki nog iets in de kelder had. Bij de kramen waren vele 
Kerstmannen druk met de verkoop waren en de sfeer achter de kramen 
was net zo goed als voor de kramen.  Dorien en Romee hadden met de 
kindernevendienst mooie kaarsenlichtjes en kaarten gemaakt.  Anouk, 
Merlin en Larissa hadden met Werkgroepjeugd een gezellige knutselavond 
voorbereid waar ze dennenappels, kerstringen en geurzakjes hebben 
gemaakt. Linde, Sophie en Roos hebben snoepzakjes gemaakt in de 
pastorie en later verkocht. Romee en Lindsay hebben de loterij voorbereid 
en samen met Dini en Ria voor de prijzen en de envelopjes gezorgd.  Rik 
Lansink liep trots op de kerstmarkt rond omdat hij “mooie” prijzen bij de 
loterij had gewonnen. Graag willen wij de volgende winkels en bedrijven 
bedanken voor het sponsoren van de kerstmarkt in Beckum. 
Delden: Lamers, Bas Baake, Masion la bonne vie, Country wishes, Itty, 
Leferink schoenen, Het Arënshuys, Nijhof bloemen, Braakhuis juwelier, 
Tuinte, Boetiek Emelie, Wereld winkel, ABNBank,  Rabobank, C1000. In 
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Boekelo: Coop, Fleurantis, Packhuys, ten Brincke,Pasman. 
In Beckum: Yvonne's bakkerswinkel, HOH, Rotex kussens en David 
Leuveld. En U allen die belangeloos goederen beschikbaar hebt gesteld. 
De broodjes baklever gingen er goed in maar ook hele baklevers werden 
goed verkocht, doordat we deze voor een schappelijke prijsje konden 
kopen, bij Martin Kasper van Megaspies heeft dit een goede winst 
opgebracht.  Rita Temmink heeft voor ons mooie foto‟s gemaakt waarvan 
er een  paar zijn afgedrukt bij dit verhaal. Al met al een geslaagde 
kerstmarkt die voor Unicef € 1.208,61 heeft opgeleverd en dat betekent 
voor Guatemala weer 201 kinderen die een maand lang mee kunnen doen 
aan het 1000-dagen plan om ondervoeding bij kinderen tot 3 jaar te 
voorkomen. Wil je hier meer over weten kijk dan op www.unicef.nl en lees 
alles over de deze campagne.  
Voor informatie , spreekbeurtmateriaal, maatschappelijke stage en 
artikelen van Unicef kun je vragen bij Sonja Mulder.  074-2420554  
 

 
De boppers druk met het werkoverleg 

 

 
Unicef maakt de kraam klaar 

http://www.unicef.nl/
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De maatschappelijke stagiaires zijn bezig met de verkoop 

 

 
De vele kerstbakjes voor de verkoop 

 
De cheque voor Unicef van € van 1.208,61 word uitgereikt in de 
kerkdienst van 29 januari in Beckum om half 8. Er zal iemand van 
Unicef aanwezig zijn om iets te vertellen om de campagne in 
Guatemala en de cheque aan te nemen.  
                                                                                       Sonja 
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Wist u datjes… 
> Er was –informeel- van alles loos in Beckum zo tegen het einde/begin 
vh. nieuwe jaar. Ook positieve zaken die werden ondernomen en eigenlijk 
„geen aandacht hoefden‟. Een mooie wandeltocht door een groep 
Beckumers en een gerenoveerde TVO bestuurskamer bv. En in dit kader 
ook; de BBB kamer bovenin de sportzaal werd uitgebreid, dwz. dat de 
wand zo‟n 2 meter  naar voren werd geschoven tot gemak van de BBB 
afwerkploeg die nu met haar apparatuur beter uit de voeten kan.‟  Allemaal 
zaken, gerealiseerd dankzij inzet en initiatief van bescheiden Beckumers… 
> Gehoord op Nieuwjaarsreceptie; Beckumer man rijdt met kind op slee 
achter de auto door de sneeuw. „s Anderdaags gaat hij de grote weg op, 
maar was vergeten de slee achter auto weg te halen en die slingert op 
rijksweg hulpeloos heen en weer. Na interventie door een wakkere 
automobilist en politie(?!?) kwam alles toch weer goed… 
> De TVO handbalcompetitie ging onverdroten verder; tegen Stevo ging 
het 1e goed van start, maar liet zich na de thee het beleg van het brood 
eten. Een grote gatenkaas, vond ook coach Saba, Stevo boog de 
achterstand om in een voorsprong en eindigde bij 25-20 winst...De A-jeugd 
veegde Zenderen V. met 29-15 van de mat, het 2e liet zich verrassen door 
Combinatie en TVO3 blijft op titelkoers na 20-17 winst op Bentelo…  
> De dames1 ontmoetten vervolgens BWO en lieten zich nu de kaas niet 
van het brood eten. Na een 9-11 ruststand bleef de jonge TVO formatie 
deze keer geconcentreerd en stuurde de middenmoter met 22-24 verlies 
naar huis… 
> De TVO a jeugd voetbalde tegen de leiders/trainers, kwamen met 1-0 
voor maar werden gaandeweg slordig en verloren controle en overzicht. De 
„oudjes‟ tikten geroutineerd naar een voorsprong om bij 2-7(?) te 
eindigen… 
 

Twintig Voorzetten voor                    Bert van Dijk 

De tijd gaat snel, de eerste maand van 2011 ligt bijkans al weer achter 
ons. Na een aantal BBB nummers met Beckumers in verschillende 

hoedanigheden aan het woord gehad te 
hebben, is het weer eens tijd voor de 
traditionele Twintig Voorzetten.  
 

Daarvoor hebben we een man in het 
vizier, die al zo‟n 25 jaar in Beckum 
woont aan de Borgelinkstraat. Samen 
met Nadja voelt hij zich prima op die 
plek; „het is hier fijn en rustig wonen‟. 
Hij werkte bij Hollandse Signaal, later 
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Thales in de afdeling eindcontrole, de wijzigingsafdeling en als laatste in de 
automatisering als systeembeheerder. 
Hij is zo‟n 7 jaar geleden vervroegd uitgetreden, zoals dat tegenwoordig zo 
mooi heet. Zijn kennis en vaardigheden wilde hij graag ten dienste stellen 
van Beckum. Voor TVO heeft hij een rol gehad bij de opzet van een 
Internet site, maar dat kreeg door te weinig voeding van de betrokkenen 
geen vervolg. Maar voor ons eigen Beckum Beter Bekeken is hij echter al 6 
jaar de man van de lay out. Een niet te onderschatten taak, die hij met 
verve vervuld. Vandaar dat het hoog tijd werd om deze belangrijke schakel 
binnen de BBB organisatie aan het woord te laten. 
Dus in deze januari BBB deTwintig Voorzetten voor Bert van Dijk. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby‟s: 
Bijna 65./Getrouwd in 1979. Geen kinderen./Technisch beambte./Op 
vakantie naar Servië en het oplossen van technische problemen 
 

De sportcarrière: 
Voetballen bij SV Omhoog in Wierden. Na A1 gestopt in verband met 
werkzaamheden in het bedrijf van mijn ouders. 
 

Je bent geboren en getogen in:  
Wierden. 

 
Hoe ben je zo in Beckum verzeild geraakt? 
Wij woonden in een flat in Hengelo en vonden via Welbions een huis op de 
begane grond in Beckum. 
 

Met de sport in Beckum heb ik niet veel: 
Zo nu en dan kijk ik een thuiswedstrijd van TVO1. Ik ben niet, zoals Nadja, 
actief met sport bezig. 
 

Was het uittreden bij Thales een gevolg van personele 
„overbodigheid‟ of ander beleid? 
Men vond dat de afdeling automatisering met minder personeel hetzelfde 
werk kon verzetten. De ouderen van de afdeling is toen gevraagd om 
vrijwillig met een goede financiële regeling met de VUT te gaan. 
 

Vind je het ook zo erg dat ze aan het pensioen dreigen te 
knabbelen? 
Er wordt al aan het pensioen geknabbeld. Al 3 jaar geen prijscompensatie. 
Per 1-1-2011 8 procent korting op de AOW partnertoeslag. Bij onvoldoende 
dekking van het pensioenfonds een korting op het pensioen. 
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Zien we jullie over enkele jaren een appartement op de Beukenhof 
betrekken? 
We laten ons in ieder geval inschrijven. Zolang we kunnen blijven we in de 
Borgelinkstraat. 
 

Beckum Beter Bekeken heeft de zaken goed voor elkaar, maar wat 
kan nog verbeterd worden? 
De nieuwe opzet van BBB met kleurenadvertenties is een grote stap in de 
goede richting. Bijblijven met de technische ontwikkelingen is van groot 
belang. 
 

Hollandse soap op tv: 
Het spaanse schaep is wel leuk.  
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten: 
Toiletteren/hond uitlaten/radio aanzetten/krant lezen/ontbijt maken. 
 

En laat ze nu in 2011 maar snel beginnen met een nieuwbouwplan 
voor woningen in Beckum: 
Om de jeugd in Beckum te houden is er volgens mij nog steeds behoefte 
aan goedkope starterswoningen. 
 

Pauw & Witteman, de Voice of Holland, Korenslag, Knevel & vd. 
Brink of Boer zoekt vrouw? En waarom? 
Pauw & Witteman hebben vaak interessante onderwerpen. Soms toch een 
beetje drammerig. Boer zoekt vrouw is leuk om naar te kijken. 

 
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
alle vrijwilligers die actief zijn in Beckum en de grootste hekel aan: 
mensen die anderen zonder respect behandelen. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Bord erwtensoep met een Hema worst. 
 

Humor is van ‟t Hek, de Lama‟s, mr.Bean, Finkers of….: 
Mr.Bean 
 

Favoriete tv programma‟s en muziek: 
Pauw & Witteman / Rolling Stones, Beatles en Fats Domino. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 01, 2011 
pagina 17 

 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Een cruise op de Middellandse Zee. Lekker ontspannen. 

 
Ze kunnen me ‟s nachts wakker maken voor: 
Een heerlijke nieuwe haring zonder uitjes. 

 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 2011. 
 

Mededeling van de zonnebloem 
Jaarlijkse boottocht 
Woensdag 9 maart 2011 is de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem. We 
vertrekken vanuit de haven in Deventer, waar we met de bus naar toe 
gaan. De boot vaart op de IJssel. Het is altijd een mooie en gezellige dag. 
De kosten, incl. de bus naar Deventer zijn € 35,00 per persoon. 
(Koffie/thee, drankjes en warm eten zijn inbegrepen.) 
Heeft u zin om een dagje mee te gaan? Geef u dan op vóór 9 februari 2011 
bij: Els Harink  074 3676574. Ook voor meer informatie kunt u haar bellen. 
 

Vernieuwde website beckumbeterbekeken.nl 
Onlangs heeft de website beckumbeterbekeken.nl met de gewaardeerde 
medewerking van webdesigner Rob van den Brug een volledige 
metamorfose ondergaan. Graag bevelen wij eenieder aan de website te 
bekijken en beoordelen, want wij staan uiteraard open voor op- en 
aanmerkingen en tips ter verdere verbetering. 
De website zal zeker niet de gedrukte vorm van BBB gaan vervangen, maar 
is bedoeld ter aanvulling ervan. Belangstellenden waar ook ter wereld 
waarvoor het te duur wordt de BBB toe te zenden kunnen via het internet 
de BBB lezen. Wie had dat vroeger kunnen dromen? 
Belangrijke voordeel is tevens o.a. de mogelijkheid om kleurenfoto‟s weer 
te geven en zelfs is het mogelijk deze te downloaden om af te drukken 
indien gewenst. Inmiddels is er een digitaal archief aangelegd, zodat ook 
eerder uitgekomen BBB‟s via de website ingezien kunnen worden. Er is 
zelfs een fotoarchief gecreëerd, waarin niet alleen de in BBB afgebeelde 
foto‟s worden opgenomen, maar ook extra foto‟s die beschikbaar zijn. Ook 
zijn de BBB-adverteerders niet vergeten en is er voor zover mogelijk van 
elke adverteerder een link gemaakt naar de eigen website. Verder is het nu 
mogelijk om via de website kopij en foto‟s naar de redactie te uploaden. 
Tips ter verbetering van de website zijn van harte welkom, bijv. via email: 
info@beckumbeterkeken.nl. 

mailto:info@beckumbeterkeken.nl
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En nieuwe advertentieronde  
Weer is er bijna een BBB-advertentiejaar voorbij. Met de editie van maart 
2011 begint een nieuwe advertentieronde, die dan doorloopt tot en met 
februari 2012. Graag doen wij weer een beroep op onze adverteerders, 
want zonder hun steun kan er geen BBB worden samengesteld en 
uitgebracht. Deze maand krijgen de huidige adverteerders hierover bericht 
per post of email. Nieuwe adverteerders zijn uiteraard van harte welkom. 
Zie voor info/ richtlijnen de website beckumbeterbekeken.nl onder 
“Adverteerders”. De tarieven blijven hetzelfde! Bovendien is inbegrepen 
GRATIS plaatsing van de bedrijfsnaam en indien van toepassing een link 
naar eigen website op de vernieuwde website 
www.beckumbeterbekeken.nl. Alleen adverteerders in BBB komen hiervoor 
in aanmerking! 
Verzoeken tot plaatsing van kleurenadvertenties die na 7 februari 
2011 binnenkomen kunnen helaas niet gegarandeerd worden, 
want vol is vol! 
Wij danken de adverteerders alvast voor hun steun en medewerking! 
De BBB lezers moedigen wij daarom van harte aan dit ook te waarderen en 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de zaken en diensten die de 
adverterende bedrijven te bieden hebben. Alvast dank! 
                                          Redactie BBB advertentie exploitatie 
 

Avondje zaalvoetballen… 
Ach ja, een avondje zaalvoetballen in de competitie, het was altijd 
leuk en sportief. Tot nu toe tenminste. Maar op bezoek bij La Première 
in Almelo, het TVO zaalteam heeft het geweten. Een hitsige, 
outbollige sfeer met „aanmoedigingen‟ door het gooien van blikjes(?) 
en toiletrollen in het veld door het thuispubliek in Almelo. Gaandeweg 
scheldpartijen en verwensingen plus enkele keren grof natrappen. 
(Enkele LAP spelers de oorzaak, anderen wel sportief, maar ja).  De 
scheidsrechter had de handen vol met gele en een rode kaart. TVO 
hield het hoofd koel, scoorde op beslissende momenten en een 5-7 
zege werd binnengehaald. Letterlijk zwaar bevochten deze keer. Na 
afloop bleven enkele LAP-sjappies TVO spelers intimideren; 
„kaartaannaaiers, strondboeren‟ etc. Een avondje zaalvoetballen kan 
zo mooi zijn… maar weer eens; wat heeft zo‟n stelletje nou te zoeken 
in de verder zo gemoedelijke zaalcompetitie? Trouwens, het TVO team 
heeft door een reeks overwinningen (nadien ook 5-8 winst op ‟t 
Hoekje) de 2e plaats bereikt! En na de winst op de Musketiers (7-2) is 
die 2e plaats „stevig, goed debuut dus… 
                                                                       Een waarnemer 
 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
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BBBtje 
Gezocht: hulp in de huishouding, ca. 3 uur per week.  
Info via Ellen Assink, 06-54367063. 
 

Mijmeringen 
Elk jaar, en dit keer was het niet anders, staat er wel iemand op in de 
Tweede Kamer en begint te lamenteren over de Koningin, ons koningshuis 
en de rechten en plichten daarvan. Die man of vrouw die schijnbaar geen 
ander onderwerp kan vinden om interessant over te doen, begint over de 
Oranjes. Ik doe daar nu wel een beetje laconiek over, toch is het wel iets 
om over na te denken. Natuurlijk kan ik, net zo goed als iedereen, een 
aantal dingen opnoemen waar ik niet zo heel blij mee ben als het over ons 
koningshuis gaat. Je kunt maar beter je mond houden over Hendrik en 
Bernard die voor de tweede wereldoorlog ingetrouwd zijn bij de Oranjes. 
Dat zijn dingen die bij sommige mensen nog steeds zeer gevoelig liggen. 
Ook al zijn veel gevoelige problemen opgelost onder leiding van premiers 
uit, in principe, anti koninkrijk partijen, Den Uyl en Kok. De mensen die elk 
jaar even moeten praten over het aanblijven van de Koningin, krijgen nooit 
respons en zijn ook zo weer stil. Volgens mij is het de Koningin of straks 
misschien de Koning die stabiliteit brengt in de vorming van een nieuwe 
regering na verkiezingen.  
 

Zij (Hij) benoemt een informateur en voor die ik me kan herinneren waren 
dat altijd mensen met veel ervaring, die de tijd namen om rustig te 
informeren hoe de vlag erbij hing. Daarna gingen ze naar de Koningin met, 
althans in mijn ogen, gedegen advies over het benoemen van een 
kabinetsformateur. Ze heeft op mij altijd een onafhankelijke indruk 
gemaakt, ik weet eigenlijk niet hoe dat beter zou moeten. Een belangrijke 
taak, althans dat denk ik, voor onze Koningin, is de vertegenwoordiging 
van ons land. Ik vind nog steeds, dat wanneer onze Koningin zich ergens 
laat zien, dat dat veel meer indruk maakt dan wanneer één of andere 
gekozen oud politicus opdraaft. Bovendien krijg je dan elke vier of acht jaar 
een ander.  
Over stabiliteit gesproken. Wat moeten we op Koninginnedag als we geen 
Koningin meer hebben en we zitten toch helemaal met onze handen in het 
haar als het nog eens zou gebeuren als het Nederlandse elftal 
wereldkampioen zou worden. Dat laatste is natuurlijk een grapje. Wel vind 
ik dat we zo langzamerhand teveel prinsen en prinsessen krijgen. Ook loop 
je het risico dat er onder het koren ….. Dat doet maar afbreuk. Ik ben niet 
ontevreden over onze constitutionele  monarchie. Laten we dat nog maar 
niet gaan veranderen. 
                                                                         Johan Menkehorst 
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Zonnebloem 
De Zonnebloem afdeling Beckum wenst u een gezond en gelukkig 
nieuwjaar. We hopen ook dit jaar weer vele gasten te bezoeken en 
gezellige dagen te organiseren. Mede dankzij de bijdrage van de 
zomerfeesten en giften die we soms zo maar ontvangen, kunnen we 
tijdens de bezoekjes een kleinigheid meenemen naar onze gasten en de 
bijdrages voor de activiteiten zo laag mogelijk houden. 
Hartelijk dank voor deze giften. Tevens willen we de vrijwilligers bedanken 
die  vaak zo‟n passend geschenkje inpakken voor de gast van “zon in de 
schoorsteen”. Vooral in de donkere dagen van december kan een bezoekje 
wat vreugde schenken. Mocht u wat meer willen weten over de 
Zonnebloem, of mochten wij inwoners niet voldoende kennen, zodat ze “ 
vergeten” worden, neem dan even contact op. 
                                                                              Carla Aalbrecht 
 

Kerstvakantie met de handbal C-jeugd 
In de kerstvakantie zijn we met de C-jeugd 2x op pad geweest. 
Schaatsen 
Donderdag 23 december stonden we om 11.00 uur klaar met schaatsen in 
onze tassen om naar de ijsbaan in Enschede te gaan. Een enkeling heeft 
daar nog schaatsen gehuurd en toen stonden we met z‟n allen op het ijs.  

 
De kinderen hebben zich prima vermaakt alsmede Monique en Dianne die 
ook de nodige rondjes hebben gereden. Tussendoor een momentje pauze 
ingelast om iets te eten en te drinken. 
Als afsluiting hebben we nog met z‟n allen lekker patat gegeten in de 
kantine van de ijshal. Ook Jessie, Emma en Ilse zijn mee geweest. Zij 
trainen ook mee met de zaterdagtraining en dit uitje was mede naar 
aanleiding van het vorig seizoen. Al met al was het een geslaagd uitstapje. 
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Eindejaarshandbaltoernooi in Dalfsen 
Maandag 27 december was er een handbaltoernooi voor de C- jeugd in 
Dalfsen. We waren op tijd vertrokken want we moesten er minimaal een 
uur voor rijden. Het was een erg leuk opgezet toernooi en we hebben best 
wel redelijk gepresteerd. Een aantal tegenstanders waren duidelijk te sterk 
voor ons maar we hebben ook één wedstrijd gewonnen en één gelijk 
gespeeld. We hebben met ons team, we hadden deze wedstrijden telkens 
maar één wissel, goed tegenstand geboden en leuke dingen laten zien. 
Ook tussen de wedstrijden door is het voor deze club altijd erg gezellig.  
Nu gaan we weer verder met de competitie waarin we op de 2e plek staan. 
Wie weet zit er ook dit jaar weer een kampioenschap in. We doen ons best. 
                                            Namens de C-jeugd, Dianne Groothuis 
 

Na bezinning over tot de orde van de dag   column 
Veel balansen zijn opgemaakt eind 2010. In materiële, maatschappelijke en 
humane zin. Natuurlijk, er zijn ook goed voornemens gemaakt voor dit 
nieuwe jaar. Dat we gezonder gaan leven en iets minder gaan aanklampen 
bij het jachtige leven waarbij - door de digitale hype - veel persoonlijke 
zaken zo maar op straat kunnen komen te liggen. We beseffen zo rond de 
Kersttijd dat bezinning waardevol is, maar in de roes van de dagelijkse 
beslommeringen stappen we weer (te) snel over tot de orde van de dag. 
Onze dagelijkse agenda is nu eenmaal gevuld met wereldse zaken. In de 
media werden we overvoerd met jaaroverzichten, muziektop 2000, wat 
eten we het meest met de feestdagen, hoe vieren we oud op nieuw en hoe 
smaakten de oliebollen. In de geloofsbelevenis heeft ieder individu zo zijn 
eigen overtuiging. Je belijd een geloof trouw, een beetje of gelooft nergens 
in. Met alle tussenliggende kwalificaties „Kerstmis doet voor mij niet zoveel, 
veel valse romantiek, maar laat het maar snel voorbij gaan‟ kan dan zo‟n 
stelling zijn. „Dat is mijn waarheid en wat een ander er van vindt doet er 
niet toe‟, zegt de zelfingenomen egoïst dan. Maar in het diepste wezen zal 
ieder mens toch die sfeer van verdraagzaamheid en samenhorigheid 
koesteren. Daarvoor is de kerstviering ook bedoeld. Als je dat negeert, 
onderstreep je de geestelijke armoede en geef je je weer gemakkelijk over 
aan de oppervlakkige, materiële beslommeringen. Dat is jammer, want zo 
eenzijdig zit de mens toch niet in elkaar. Geestelijke diepgang hoort erbij, 
hoe je het ook went of keert. Daarom is die tijd van bezinning zo aan het 
eind van het jaar zinvol en een verrijking voor het geestelijk welzijn. Als je 
bereid bent je daarvoor open te stellen is er al veel gewonnen. Al duurt dat 
zelfonderzoek ook maar even. Want ja, de nieuwjaarsrecepties volgen, we 
laven ons weer snel in de geneugten des levens en uitgesproken ambities 
moeten waargemaakt worden, toch? 
                                                                                       Knitto  
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Wie is Theo Ottink? 
Is dat een nieuwe Beckumer of hoe zit dat? Met die vraag hield menig 
dorpsgenoot zich bezig zo rond oud op nieuw, toen het oliebollenverhaal in 
TC Tubantia verscheen op 31 december. „Beckum smult van TVO bol‟, 
kopte het artikel en zo was het maar net. Het bakteam leverde weer een 
uitstekende, smaakvolle oliebol af. Als de TVO bakploeg zou hebben 
meegedaan met de landelijke campagne „Beste oliebol‟ zou een top 5 
klassering zeer reëel zijn geweest. De chauffeurs en TVO jeugdleden 
leverden ruim 6200 oliebollen af en terplekke in de kantinekeuken bij de 
sportzaal werden nog eens een tiental klanten verzorgd met honderden 
bollen. De populariteit van de TVO bol is dus breed bekend! TVO vrijwilliger 
Marco (Theo!) Ottink gaf voor de krant een uitleg omtrent het hele 
gebeuren. Dat verdiend dus een toelichting. Tientallen jaren was Theo 
Wijlens een vd. pioniers vd. oliebollenactie, maar hij was dit jaar afwezig. 
Marco Ottink noemde tegenover de journalist gekscherend de naam Theo 
om maar aan te geven dat het coördinatiedeel van de actie al die jaren 
door Theo Wijlens was verricht. Vandaar dus. 
                                                                                   Jan Ottink 
 

OPINIE; wereldvisie van Jan Busscher 
Einde van het systeem? 
De economische crisis die de wereld nu al meer dan twee jaar in 
zijn greep heeft staat aan de vooravond van de beslissende fase, 
zo stelt de Europese denktank LEAP/E2020 in een rapport van 17 
oktober 2010.  
Regeringen doen hun best met nietszeggende persmedelingen de schijn 
van “niets aan de hand” hoog te houden. Maar alle lapmiddelen zijn 
inmiddels uitgewerkt, en verschillende economische blokken staan aan de 
vooravond van een sociale onrust die de meeste regeringen uiteindelijk tot 
aftreden zal dwingen. Het systeem dat nu op zijn laatste benen loopt was 
van het begin af aan (nu al weer bijna 200 jaar geleden) gedoemd te falen. 
Een op schulden gebaseerd piramidespel als ons Westers kredietstelsel 
heeft steeds nieuwe schulden nodig om te blijven draaien. Op dit moment 
is er echter niemand meer die nog nieuwe schulden kan aangaan. Frankrijk 
lijkt inmiddels aan een beslissende strijd begonnen. De dagen van Sarkozy 
lijken daarmee  geteld. In Groot-Brittannië is een soortgelijk (of erger) 
scenario als in Frankrijk te verwachten. Als de daling van welvaart 
doordringt in het hoofd van de gemiddelde Brit zal het land in een sociale 
en economische crisis gestort worden zoals men het nog niet eerder heeft 
mogen beleven. De VS gaan daarnaast binnen enkele weken zelf een 
uiterst ongemakkelijke periode meemaken. De FED zal nog maar eens 
gaan proberen de economie weer op gang te krijgen door de geldpersen 
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aan te zetten. (Is inmiddels gebeurd, 600 miljard dollar gecreëerd 
uit het niets)  "Ook nu zal de Fed dus falen in haar opzet en vervolgens 
tot de conclusie komen dat besparingen de enige weg uit de crisis zijn. Dat 
zal leiden tot een geweldsexplosie van de onderkant van de samenleving 
die de VS en de wereld nog dieper in de crisis zullen storten." Eens dat 
gebeurt kan alleen hoop de wereld voor een Derde Wereldoorlog 
behoeden. Maar het is dan dat de weldenkende mens volgens het 
LEAP/E2020 mag hopen op verbetering. Tegen die tijd - eind 2012 - zal de 
gemiddelde Westerse mens in de gaten hebben hoe ze in de maling zijn 
genomen door de neoliberale volksmenners. (wikileaks zorgt inmiddels 
al voor wat meer inzicht) De mensen die nu in Europa nog rechts of 
zelfs extreem-rechts stemmen, zullen tegen die tijd inzien dat populisten 
als Geert Wilders en Bart de Wever onderdeel zijn van het probleem en 
niet van de oplossing. Ze zullen inzien dat niet moslims maar de banken 
hun welvaart bedreigen, dat niet het immigratiebeleid maar ons Westers 
kredietstelsel aanpassingen nodig heeft. Dientengevolge zullen er vanaf 
2012 regeringen aan de macht komen die op zoek zullen gaan naar nieuwe 
manieren om uit de crisis te geraken, naar manieren om de sociale kaalslag 
die de banken hebben veroorzaakt te neutraliseren.  
“Het neo-liberale, neo-conservatieve gedachtegoed zal op het kerkhof 
belanden, de macht van Washington en Londen zal verder beperkt 
worden,”aldus het rapport. Nog een sterke aanwijzing hoe het met de VS is 
gesteld, is hoe de financiele markten een en ander oppikken. Het laten 
verzekeren van een aandeel in de staatsschuld van de VS kost inmiddels 
net zoveel als het verzekeren van Ierse of Portugese staatsschulden. De 
premie is het laatste kwartaal met 28% gestegen. Dat toont aan dat de 
financiele markten rekening houden met zeer onaangename verrassingen 
wat de VS betreft. (Ierland heeft men inmiddels getracht te 
stabiliseren met een grote som geld van o.a. de EU)  
Alle Ieren van jong tot oud gaan nu  gebukt onder een schuld van 175.000 
Euro per persoon. Wie heeft nog de illusie  dat alleen al de rente kan 
worden opgebracht, laat staan dat deze schuld ooit wordt terugbetaald!? 
Hoe dan ook, we mogen concluderen dat we het voorrecht genieten om in 
bijzonder spannende tijden te leven. Gaan we  derhalve binnenkort 
afscheid nemen van het failliete stelsel van “economische groei, schuld, 
schaarste en materiële rijkdom voor enkelingen”?... En gaan we de 
overstap meemaken naar een samenleving van “welzijn, duurzaamheid, 
overvloed, en gezondheid voor iedereen”? Alle middelen hiervoor zijn al op 
onze planeet aanwezig. Alleen de mens in zijn algemeenheid behoeft nog 
enige toename van bewustzijn om de poorten naar een ongekend 
potentieel te kunnen openen. Om het met de woorden van Johan 
Oldenkamp te zeggen; We leven in een paleis en we hebben maar één 
kamer in gebruik.                                                     Jan Busscher  
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Ganzeneieren met Kerst bij Bets Ottink 
De natuur heeft soms verrassingen in petto zoals de witte ganzen van Bets 
Ottink (Kammezeultje) in Stepelo. Ganzen leggen normaal in het vroege 
voorjaar vanaf februari. Met de rui die in juli begint is het eieren leggen 
voorbij. Maar niet bij onze bekende Stepelo‟er Bets waar een van zijn 
ganzen in september weer aan de leg geraakte. Ook tijdens het barre 
winterweer  gaf deze gans geen krimp en legde vrolijk door in de houtwal 
en later in het leghok. 
De foto is gemaakt rond oud en nieuw dus het nieuwe jaar kan voor Bets 
niet stuk met zo‟n vorst bestendige doordouwer in de wei. 
                                                                                Fam.Waanders 
 

 
 
…MOP… 

Lekker geurtje 
 

Een oude dame stapt in de lift van een geweldig chic flatgebouw. 
Een mooie jonge dame stapt ook de lift binnen en verspreid een sterke 
parfumgeur. Ze bekijkt de oude dame met een arrogante blik en zegt 
tegen haar: "Romance" van Ralph Lauren, 150 euro per flesje. 
Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge dame in de lift en 
verspreid eveneens een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de twee andere 
vrouwen met een geweldige koele blik en zegt: "No.5" van Chanel, 300 
euro per flesje. Drie etages later stapt de oude vrouw uit de lift. Voor ze 
uitstapt, bekijkt ze de 2 mooie meisjes, laat een geweldige scheet en 
zegt:"Bruine bonen van HAK 99 eurocent p. pot.” 
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PERSBERICHT(deel 2) 

3e  EDITIE DE SLINGERBEURS HENGELO VAN START 
Burgemeester Frank Kerckhaert opent op vrijdag 18 maart 2011 
 
De Slingerbeurs 
De Slingerbeurs is vergelijkbaar met een overdekte marktplaats waar 
maatschappelijke instellingen en bedrijven elkaar in een informele sfeer ontmoeten. 
De vragers gaan op zoek naar aanbieders die hen kunnen helpen bij hun 
maatschappelijke activiteiten. Als een vrager een passend aanbod heeft gevonden 
wordt er met de aanbieder onderhandeld. De aanbieder bepaalt wie de beste 
onderhandelaar is en het aanbod krijgt. Een accountant bepaalt de fictieve waarde 
van de match. Een match is pas afgerond als de notaris deze heeft goedgekeurd. 
De totale waarde van alle matches wordt na afloop van De Slingerbeurs 
bekendgemaakt. Alle matches moeten binnen één jaar worden gerealiseerd. 
 
Deelname 
Deelname aan De Slingerbeurs Hengelo is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
Deelnemers worden verzocht zich aan te melden via www.deslingerbeurs.nl. Met 
deelname aan deze beurs tonen bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid en 
hun sociale gezicht. Mede door hun inzet wordt de sociale cohesie in Hengelo 
versterkt. Voor bedrijven is De Slingerbeurs een goede en laagdrempelige 
mogelijkheid om vorm te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
Daarnaast is er na afloop van de beurs gelegenheid om te netwerken.  
 
Comité van Aanbeveling 
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). 
 
De organisatie 
De Slingerbeurs Hengelo 2011 is een initiatief van De Slinger Hengelo. Dit is een 
netwerk van bedrijven en organisaties dat zich met succes inzet voor een hechtere 
samenleving. De Slinger Hengelo wordt financieel ondersteund door Oranje Fonds 
en de volgende bedrijven en instellingen: Carint Reggeland Groep, Centraal 
Twente, gemeente Hengelo, Hengelo‟s Weekblad, Norm-teq, PWC, Scala 
welzijnswerk, Siemens, Rabobank, Rotary Hengelo en Welbions. 
                        Meer informatie is te vinden op www.deslingerbeurs.nl. 

 

http://www.deslingerbeurs.nl/
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Zijlijn 

De huishoudschool 
Tijdens de nieuwjaarsborrel  van mijn familie kwam het gesprek op de 
huishoudschool van vroeger. Veel verschillende meningen werden 
gegeven, de één vond het maar niks, anderen, waaronder ook ik, gingen 
met plezier naar deze school. We waren in 1952, in Haaksbergen, in vier 
verschillende gebouwen ondergebracht. Te weten de Huishoudschool zelf 
die veel te klein was, het oude gemeentehuis en het patronaatsgebouw. 
Soms verkaste je op een dag wel drie keer. Dat vonden we toen best wel 
leuk. Je kwam altijd wel iemand tegen! De strafprocedure nam een aparte 
plaats in. De schoolleiding bestond uit nonnen, dus als je er ergens 
uitgezet werd moest je je bij hen vervoegen. Na de “ preek” werd je straf 
bepaald. Die bestond er meestal uit dat je tijdens het vrije middaguur de 
gangen moest dweilen of de buitenboel doen. Het ergste vond ik het 
strijken van de verpleegstersschorten van de docenten. Of er toen stijfsel 
in zat weet ik niet meer, maar als je de ene helft klaar had, zat in de 
andere weer een valse plooi. Doffe ellende.  
Ook aan onze kleding werden eisen gesteld. In die tijd was het  was het 
dragen van een lange broek, voor meisjes, niet meer ongewoon. Ook veel 
plattelandsmoeders vonden dat een warme “dracht ” voor hun dochters, 
die soms wel een uur naar school moesten fietsen. Maar de nonnen 
dachten daar duidelijk anders over. Het dragen van die broek,konden ze 
natuurlijk niet verbieden, maar in de school moest er een rok over. Je deed 
dat ook nog! Ondanks het dweilen, lappen, enz. was het een leuke tijd, die 
maar al te snel voorbijging. Dankzij die nonnen werden we klaargestoomd 
voor de toekomst. Werken, trouwen en het moederschap. Met veertien jaar 
zwaaiden we af en het nieuwe schoolgebouw dat er mede dankzij een 
handtekeningenactie kwam, hebben wij van binnen niet gezien. 
                                                                             Rie Menkehorst   
 

In de vorige BBB hadden we het nieuwe koor Spirit al geïntroduceerd en nu 
stellen de dames zichzelf nog eens voor!! 
 

Mogen wij ons even voorstellen? 
Wij zijn de koorleden van Contrast uit Beckum en Animo uit St. 
Isidorushoeve. Begin mei van dit jaar zijn wij samen gegaan. Contrast had 
al enige tijd geen dirigent en pianist meer. 
Koorleden, pianist en dirigent van Animo vonden het jammer dat Contrast 
om deze reden misschien zou moeten stoppen. Na samenspraak hebben 
we besloten het sámen te proberen. Dit is goed bevallen en we hebben de 
keuze gemaakt om als één koor verder te gaan. 
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De nieuwe samenwerking vroeg om een nieuwe koornaam. Daarom 
hebben we onlangs alle koorleden opgeroepen een koornaam te bedenken 
en in te sturen. Veel suggesties kwamen binnen en op 24 november 
hebben we gestemd. Nadat alle stemmen geteld waren, bleek er een 
duidelijke winnaar te zijn. Ons nieuwe koor heet vanaf nu:  SPIRIT. De 
naam is tijdens het koorfeest op 26 november bekend gemaakt aan het 
hele koor. Iedere woensdagavond repeteren we van 20.30 uur tot 21.30 
uur, de ene week in Beckum en de andere week in de Hoeve. Vind je 
zingen leuk en heb je interesse om deel te worden van deze  enthousiaste 
groep zangers, neem dan contact op met Karin Vossebeld  (tel : 
0743575219) 
Nieuwe leden zijn altijd welkom, dus aarzel niet en kom gerust een keer 
binnen! 
 

‘Sterren kijken’ op FC Twente complex 
Gewoon even kijken, naar de aankomende (en gevestigde) sterren van FC 
Twente. 
Dat kon op een trieste druilerige namiddag, toen de langdurige vorst 
verdwenen was, maar het lauwe, sombere weer zorgde nu ook niet voor 
een hoerastemming op het Hengelose FC Twentecomplex. Oude bekenden 
ontmoet langs de lijn met die bekende opmerkingen; „hoe lang bu‟j a bie 
de deur?, bun er pas oette stapt, nog gin oongblik spiet van ehad, zeet er 
nog kras oet, mer ach ie weet wal zeare butte en luk oamechtig, weej nog 
vrooger van Willem de Vries en Piet Schrijvers, aait noa ‟t treen bie Vrieler 
lekker an‟t pötjen‟, ik denk dat Ruiz nig mear weggeet, mer den kleurplaat 
Theo Jansen is de leste tied tevöl an‟t knooien, bun er banger vüür….  
 

Michel Preud‟homme kwam langs en drukte alle spelers de hand bij het 
veld betreden, Arnold Bruggink vooraf tegen een vragende Boudewijn 
Pahlplatz; gaat wel aardig, veld is zacht en zwaar. 
Nieuweling Oguchi Onyewu (wat een naam) is present, rechts achterin, 
speelt sober, soms nonchalant, soms sterk. Arnold Bruggink laat bij vlagen 
zijn spelinzicht met lepe pasjes zien, Bernard Parker is actief, handig, maar 
in de voortgang niet altijd gelukkig. 
Steven Berghuis toont enkele keren z‟n technische vaardigheden, Sander 
Boschker is hoogst ongelukkig met een strafschop tegen; 0-1. Het Duitse 
Lotte was overigens een taaie tegenstander! De eindbalans is tenslotte een 
2-2 gelijkspel. De technische staf van FC Twente zal de balans opmaken, 
maar per saldo geen opzienbarende nieuwe conclusies trekken. 
                                                                                     Jan Ottink 
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Geweldige gift voor Kans voor een Kind 
Een barre tocht door Scandinavië, Estland, Letland en Litouwen werd door 
Louis Ezendam met zijn maat Peter van Duin ondernomen in het kader van 
de ScanCoveryTrial, een ruim 7600 kilometer lange monsterrally. Veel 
Beckumers volgden het en er werd royaal gesponsord door veel bedrijven 
en personen. Het goede doel was namelijk de Stichting Kans voor een 
Kind. Zondag 16 januari jl. was het duo Louis en Peter – moe doch zeer 
voldaan – bij het Wapen van Beckum present om aan ambassadeur van 
Kans voor een Kind Marga Bult een cheque met een geweldig bedrag te 
overhandigen. Na de laatste donaties ‟s middags bij het Wapen van 
Beckum  kon maar liefst € 12.065,- worden gedoneerd. 
 

 
Onderweg, wachtend op de veerboot, naar het sneeuwgebergte… 

 
Louis, Marga, Peter en het echtpaar Hoevers -van Kans voor een Kind- 

bij de uitreiking van de waardecheque 
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Louis Ezendam stuurde nog een bedankje aan alle sponsoren en betrokken 
mensen.  

“Het zit erop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Onder onverwacht grote belangstelling hebben we dan zondag het geld 
overhandigd aan de Stichting Kans voor een Kind. 
Een fantastisch mooi bedrag van € 12.064.45 
Wij willen dan ook iedereen die ons op welke wijze dan ook gesteund en 
gesponsord hebben, echt ONWIJS BEDANKEN. 
Het was voor ons fantastisch om te doen, jullie waren helemaal TOP!! 
Speciale dank aan Het Wapen van Beckum, die deze middag op het 
laatste moment nog heeft geregeld, en dit jullie heeft aangeboden.” 

 

Luk akkefietjes 
Twitteren, dat doot ze rechtewoad völle. Veural dat jonge volk steet ‟n 
godgaanske dag met zo‟n apperaatje in de haane. En ma loer‟n nor 
dat klèène schaarm en mar druk‟n op dee toets‟n. Dan keump er wear 
‟n berichtje bin‟n, dan mot er wear zo‟n es-em-esje verstuurd wod‟n. 
En oonderweil verget ze dat ze nig alleene op de weareld bunt. Sosiale 
armoo neum ik dat, dat doo‟k. Wat ‟n aarmzalig gedoo toch. En dan 
hei‟j dat geouweoer met dee wiekielieks; de hele weareld is van‟t rit. 
Aln‟s lig op straote, iedereen kan zeen wa‟j daags veur onzin op dat 
kleine schaarm tiept. Joa, ie mot metdoon, aans haak ie of bie de 
moderne tied, is dan de bosschop.. Dat zal bes, mer „t kuddevolk hef 
nig in de gaat‟n, dat de hele weareld kan metkiek‟n wa‟j in teelder 
hebt, a‟j begriept wat ik bedoel. Nee, dat was vrooger völ makkelijker 
en oawerzichtelijker. Veur ne bosschop ging ie gewoon nor de leu 
hen, of ie schreem ne breef of ie bel‟n telefonisch via ‟n kuierdroad. 
Dat was te oawerzeen, dat was‟t. Met „n Feesboek schriem‟n of 
twitter‟n. Heremetied nog is an too, bie oons twittert alleene de veugel 
in de böske. The birds in the bush, bush, zol ne Engelander zeng‟n… 
Zo, dat beun‟k ok wear kwiet, dat beunk… 
                                                               HekselmesienHarry 
 

Kerk in de steigers 
Op Driekoningen, 6 januari jl. vond in de kerk van Beckum iets 
heel bijzonders plaats. Daar werd namelijk aan de subsidiënten de 
nodige uitleg gegeven over het gezamenlijke project ”Kerk in de 
Steigers” van de locatieraad Beckum en Het Oversticht. 
Ruim 20 personen waren naar Beckum gekomen en werden op een 
hartelijke manier welkom geheten door Bennie Goselink, de voorzitter van 
de locatieraad Beckum van de Heilige Geestparochie. Na hem kreeg Helene 
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Melissen van Het Oversticht het woord en gaf een grove schets van het 
project, waarna architect Ronald Olthof van architectenbureau LKSVDD en 
landschapsarchitecte Ingrid Nij Bijvank,van Het Oversticht, ingingen op het 
gemaakte project dmv een uitgebreide PowerPoint- presentatie, waarbij 
drie alternatieven werden getoond voor de Blasiuskerk van Beckum met 
behoud van een liturgische ruimte.  Dit gaf aan de vertegenwoordigers van 
de provincie Overijssel (gedeputeerde Buursink) en de gemeente 
Hengelo(O) (de wethouders Oude Alink en Bron) een meer dan 
voortreffelijke inkijk in  wat er met hun geld gebeurd was. 

 
Daarna was het de beurt aan de subsidiënten om te reageren op dit project 
en daar werd dan ook op een positief-kritische manier gebruik van 
gemaakt. Locatieraadslid Alwie Mulder sloot het geheel af en bedankte 
iedereen voor de komst. Hij gaf aan dat Beckum een mooi initiatief had 
genomen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan en van 
Beckum een nog mooier dorp te maken dan het al is!  
                                                                       Locatieraad Beckum 
 

Commissie Voor Vrijwilligers 
Zoals mogelijk al bekend is, zijn we sinds kort binnen TVO Voetbal gestart 
met de Commissie voor Vrijwilligers (CVV). Deze commissie is in het leven 
geroepen om spelende senioren en ouders van spelende kinderen te 
bewegen vrijwilliger te worden en één of meerdere keren in het jaar een 
vrijwilligerstaak op zich te nemen. Elk voetballend lid heeft inmiddels een 
brief gekregen met daarbij een vrijwilligerskaart om daarop een eventuele 
interessante vrijwilligers taak aan te geven. We hopen op zoveel mogelijk 
respons. Het wil dus niet zeggen dat er altijd direct een beroep op u 
gedaan zal worden. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk vrijwilligers te 
werven en zodoende een bestand op te bouwen. 
Mensen die al taken vervullen kunnen dit uiteraard aangeven. 
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Wanneer je geen vrijwilligerskaart hebt ontvangen, maar wel eens wat zou 
willen doen voor TVO (kantinedienst, shirts wassen, leider, scheidsrechter 
etc.) dan kunt u bellen met één van onderstaande mensen. 
Met vriendelijke groeten de CVV, 
Stefan de Wit (0618761550), Peter Horstink (0654317905) 
Danny Ottink (0651676603), Tom Ellenbroek (0651862339) 
 

KVO actua 
VETPRIEZEN een super geslaagde avond. Volle bak. Alles over de slacht 
werd op een leuke ludieke  manier gebracht en aan elkaar gepraat door de 
Historische Vereniging Oud Noordijk met leuke verhalen en gedichten. 
Tussendoor werden we getrakteerd op lekkere hapjes o.a. hoofdkees, 
schroamkes op roggebrood, baklever en bloed, schinken van varken en 
nagelhoaltje van rund en boerenjongens en boerenmeisjes toe. Na de 
reacties uit de zaal; geslaagde avond. Voor februari gaan we naar 
meubelstoffeerderei Markink in Haaksbergen. Is gepland op 
woensdagmiddag 16 februari om 13.30 vertrek bij de kerk. Wie zich nog 
niet heeft opgegeven kan dat nog doen bij een van de bestuursleden voor 
2 februari. De recepten kunnen ook nog ingeleverd worden. 
                                                                                 Bestuur KVO 
 

De TVO jeugd (en ouderen?) gaat (leren) lopen 
Het TVO Omni-Jeugdbestuur heeft 2 topsporters weten te strikken voor 
enkele looptrainingen welke zullen worden gehouden voor een groot 
gedeelte van de jeugdafdeling. 
Ingrid Prigge zal samen met Harrie Ensink deze trainingen gaan verzorgen. 
Zowel Ingrid als Harrie hebben veel ervaring met het geven van 
looptrainingen. Doelstelling van deze trainingen zal zijn om de algehele 
looptechniek te verbeteren. Door het verbeteren van de looptechniek zal de 
kracht, snelheid en wendbaarheid toenemen. Bijkomend voordeel is dat 
een goede loophouding blessures kan helpen voorkomen. 
Ook de TVO-trainers kunnen aan deze training deelnemen om de 
oefeningen welke tijdens deze trainingen worden gegeven onder de knie te 
krijgen. Deze oefeningen kunnen ze dan uiteraard in hun eigen 
trainingsprogramma opnemen. Ouders die geïnteresseerd zijn in hardlopen 
worden hierbij ook uitgenodigd. Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat 
het geen trainingen zijn waar lange afstanden lopen in verwerkt zijn, maar 
met name kortere technische oefeningen. Ingrid is een bekend 
marathonloopster, met als hoogtepunten 2 x winnaar van de Marathon van 
Enschede en 4 x winnaar van de Zeven heuvelenloop. 
Harrie heeft in het verleden veel hardloopwedstrijden winnend afgesloten, 
bovendien heeft hij diverse Europese marathons gelopen. 
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Momenteel is Harrie een fervent mountainbiker. Hij heeft succesvol aan 
diverse internationale Mountainbikemarathons deelgenomen, waaronder de 
uitermate zware Crocodile Trophy, welke plaatsvindt in de ruige Outback 
van Australie en waarvan de lengte schommelt tussen de 900 en 1500 
kilometer. Vooralsnog staat de eerste clinic gepland op 7 maart, maar de 
definitieve data en tijden worden via TVO Nieuws kenbaar gemaakt. 
TVO OMNI-Jeugdbestuur is dan ook verheugd dat Ingrid en Harrie bereid 
zijn deze trainingen te geven. 
                                                                TVO OMNI-jeugdbestuur 
 

Zwart op Wit december 1976 
Een greep uit de inhoud, 44 jaar geleden!!! 
Bestuursnieuws Nieuwe statuten worden goedgekeurd, de rkvv TVO 
wordt nu de s.v. TVO met een handbal- en voetbalafdeling. Een 
voorbereidingskrediet voor de sportzaalbouw wordt verleend, 
waardering voor de Stichting Sportzaal Beckum. 
Stand kruisjascompetitie 1 H. Exterkate, 2 H. Wijlens, 3 J. Wijlens jr, 4 
M.Wolters 
Wie kent de spelregels 1. Han Vossebeld, 2. Frans Vossebeld, 3. 
Theo Wijlens 
Aanvoerders TVO1 t/m TVO9 aan het woord Harry Wielens 1e (1e 
plaats), Frans Wijlens 2e (2e plaats), Marinus Wielens 3e (2e plaats), 
Hennie Wijlens 4e (3e plaats), Bennie Wienk 5e (2e plaats, Johan Rupert 
6e (9e plaats), Addy Westendorp 7e (7e plaats), Johan Bauhuis 8e (9e 
plaats) en Corrie Koppelman 9e (8e plaats) blikken terug op 1e 
competitiehelft. Het 1e t/m 4e staan dus hoog op de ranglijst! Op de 
vraag; waar ben je het niet mee eens, kwamen uiteenlopende 
antwoorden. Harrie; het 2e elftal moet hoger kunnen spelen, er wordt 
teveel gepraat, maar ze moeten eerst presteren.  
Frans; taakverdeling moet meer gespreid worden, meer actieve leden 
dus, te weinig mensen doen teveel. Marinus; de handbalsters gaan 
eerst top-pop kijken en daarna trainen. Hennie; mensen hebben toch 
nog te vaak de mond los in het veld, bestuursfuncties beter verdelen 
of uitbreiden met enkele personen. Bennie; zou het niet weten, alles 
loopt redelijk. Johan; voetballen rond het middaguur, speel liever om 
10 uur of ‟s middags om 14.30 uur. Addy; teveel wisselingen in het 
elftal, vooral in het begin vh. seizoen. Johan; het 2e behoort kampioen 
te worden, meer trainen anders halen ze het niet. 
Corrie; teveel inspraak door de leden, inspraak zonder inzicht is 
uitspraak zonder uitzicht, en ook, ouders moeten jeugd meer 
aanmoedigen. 
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Doelpunt vd Maand Harrie Koenderink bij TVO5-TVO2 1-3. „Op het 
oude veld scoorde Harrie de 3e treffer, een hoog hard schot vanaf 18 
meter, Johan Veldhuis had geen schijn van kans‟. 
Wedstrijd vd Maand Bentelo-TVO sen.1 3-4. „De eerste overwinning 
van onze dames werd bij Bentelo een feit. Een gelijkopgaande 
wedstrijd met een uitstekende keepster van ons. De doelpunten 
werden gescoord door Ellie Waanders, Margret ten Voorde, Marianne 
Wielens en Agnes Scholten (keihard)‟. Stand onderaan nu; Boekelo 7-
4, Bentelo 7-4 en TVO 7-3. 
TVO terug in KNVB namens jeugdafdeling boden Stefan Ottink en 
Elles Roesink een geluidsinstallatie en kampioensfoto aan. 
Op het THT toernooi speelden de TVO veteranen tegen de Oud 
Internationals met Abe Lenstra, slechts 5-2 verlies… 
Zwart op Wit redactie toentertijd Eddy Drenth, Marianne Wielens, 
Jan Wijlens en Jan Ottink 
*** Tot zover Beckumer nieuws van 44 jaar geleden!! **** 
 

Nieuws v.d.H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d.vieringen voor de maand Februari. 
Za.  5 Febr. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.  6 Febr.  09.00uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang: Dames- en Herenkoor. 
Za. 12 Febr. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Gezinsviering. 
    Voorganger:Pastor Golianek. 
    Zang: Blasiuskids. 
Zo. 13 Febr. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za. 19 Febr. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 20 Febr. 09.00 uur: Woord en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Saris. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 26 Febr. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Golianek. 
    Zang: Dames-en Herenkoor.  
Zo. 27 Febr. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Mededelingen. 
Eind januari of begin Februari komen de mensen van de 
kerkbijdrage weer bij U aan de deur. 
Wij verzoeken iedereen om opnieuw in te schrijven voor 2011. 
(Notariele akte is afgelopen). 
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Op Vrijdag 25 Febr.is de vrijwilligers avond. 
Op Dinsdag 24 Mei is de jaarvergadering. 
De “Markt”in Beckum! Op Donderdagmorgen is er op het kerkplein voor 
de kerk  Markt! Verschillende levensmiddelen zijn daar nu te koop. 
Wanneer er op Donderdagmorgen een Uitvaartdienst is in de kerk,dan is er 
wegens de parkeerplaatsen géén markt. 
                                                                  Riky Temmink. 
 

Datumbank 
 1 febr.  Soosmiddag 
 2 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 febr.  TVO Tennis; jaarvergadering in BeckHand 
16 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 febr.  KVO; excursie Meubelstoffeerderij Markink in Haaksbergen 
19 febr.  Oud Papier 
 1 maart Soosmiddag 
 2 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 maart Oud Papier 
22 maart KVO; Creatieve-avond in „t Proggiehoes 
17 april  Palmpasenoptocht 
20 april  Dorpsraad; jaarvergadering 
13,14,15 mei TVO; weekend Jeugdkamp 
22 mei  1e H. Communie 
10 t/m 13 juni  Pinksterfeesten 
 
Vakantiedata schooljaar 2010-2011 
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011 
Paasweekend  vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011 
Meivakantie  maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011 
Hemelvaart  donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m  vrijdag17-06-2011 
Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 

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

DEZE MAAND …IN EEN VOLZIN 
Op de Reschensee waren de schaatsbikkels zaterdag weer present, waaronder de 
broers Harrie en Frans Wielens, die onder aanmoedigingen van Riky en Yvonne 

resp. de 50 en100 km. schaatsmarathon bedwongen, hetgeen onverlet laat, dat 
FCTwente geen krimp geeft, Feijenoord huilt en Ajax ook uitgleed en bovendien 
is de familie Saunders olv. ketting/kleurplaat/oubollig type Ben voor even ‟hot‟,maar 
hopelijk gaat iedereen gauw over tot de orde van de dag…. 
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