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

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

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

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

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving & layout 
foto‟s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van het 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 

ADVERTENTIES  

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

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

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                           Nummer 
 
34                                              1 
 

We zijn al twee maanden „ontsnapt‟ aan de winter, want die 3-4 nachtjes 

van 2-3 graden vorst mogen geen naam hebben. Maar wie weet! De 34e  
jaargang van BBB loopt met dit 1e nummer van stapel. Voor iedereen wat 
van zijn of haar gading, heet dat zo mooi.  

En weer geldt; lees het en u bent op de hoogte… 
 
 

Laatste Week Nieuws 
Op verschillende locatie speelden de Fjes van alle clubs uit de Jeugd Federatie 

zaterdag jl. een voetbaltoernooi. In ‟t Geertman speelden de F1 teams vol 

enthousiasme. Met veel vaders - moeders en verdere aanhang erbij was het een 

gezellig drukte. Vorige week won het TVO E2 team een toernooi in Hengelo alle 

drie wedstrijden, klasse! 

 

De redactie wil graag nog even onder de aandacht brengen 

Vrijwilligers gezocht voor sneeuwruim brigades 
 

Zodra in de winter sprake is van gladheid door sneeuw of ijs, bestrijdt de gemeente 
Hengelo dit op basis van het gladheidsbestrijdingsplan. Veel wegen en fietspaden 

worden dan sneeuw- en ijsvrij gemaakt. De afgelopen twee winters viel er erg veel 
sneeuw. Bij dergelijke winters, kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren 
door mee te helpen de omgeving van winkelcentra, zorginstellingen of scholen 

begaanbaar te houden.  
Mee doen? 
Als u belangstelling hebt en mogelijkheden ziet om bij te dragen aan gladheid 
bestrijding in uw buurt of wijk kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar 

wijkaanpak@hengelo.nl. Meld daarin uw naam, adres en telefoonnummer en welke 
dagen of dagdelen u of andere vrijwilligers beschikbaar zijn om sneeuw te ruimen. 
Zodra extreme winterse omstandigheden zich voordoen, nemen we contact met u 

op. De gemeente zorgt dan voor sneeuwschuivers en zout. 
                                                                                          Wijkaanpak Hengelo 
Aan beide ingangen van de voetgangers-fietstunnel in Beckum staan al enkele weken 

gele voorraadbakken met strooizout. Een mooie service voor het geval dat het glad 
kan worden, maar dat er (in het begin) zomaar doelloos zout is uitgeschept en 
weggestrooid, kan toch niet de bedoeling zijn…                                     red.BBB 
 
De volgende BBB verschijnt 29 februari as, kopij 22 februari binnen. 

  

mailto:wijkaanpak@hengelo.nl
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Wat u allemaal leest in deze januari BBB 
> Laatste week nieuws > Succesvolle Noordpoolrally 
> TVO bestuurstafel > Nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi 
> Dorpsraad actua   > Zijlijn 
> Adverteren in 34e jaargang BBB > Nuttig AED project Beckum 
> De doelen voor 2012…  > Politieke vergaderingen 
> Lekkere oliebollen   > Zonnebloem berichten 
> Proefnummer BBB van 1970  > Opinie Jan Busscher 
> Luk akkefietjes   > BBBtje 
> Piet Laan herdacht   > Tenue-tribune-scorebord 
> N18 ontwikkelingen      sponsoren sv TVO 2011-2012 
> Persbericht    > Foto‟s vogelshow Vogelvreugd 
> Bedrijfsnaam wijziging  > Badentrend volley winnaars 
> Manipuleren column   > Beckumers over parochiezaken 
> Handen schudden   > DE JEUGD heeft wat te vertellen 
> Vakantieproject weeskinderen > Open dagen Historisch Archief 
   uit Oekraïne    > Levenslust vertelt 
> Kerstmarkt Beckum   > Parochienieuws 
> Mijmeringen    > Deze maand… in één volzin 
> Jeugdraad liet van zich horen > Datumbank 
 

 

TVO bestuurstafel 
De BBB redactie wilde in dit nummer iets over de voortgang vd. TVO 

kleedkamerbouw melden. Het TVO omnibestuur meldt, dat bij de 

gemeente volop gewerkt wordt aan uitvoeringsplannen tot de beste 

financiële afdekking. Gesprekken met alle betrokken partijen (parochie, 

school, welbions etc.) volgen binnenkort. „We hopen dat er in februari 

duidelijkheid komt en een ledenvergadering kan worden uitgeschreven 

ter goedkeuring vd plannen‟. 

Nieuws van de TVO voetbal – bestuurstafel 

Terwijl het leven al weer zo z‟n gang gaat in het nieuwe jaar wenst het 
voetbalbestuur een ieder alsnog een sportief en bovenal een gezond 2012. 
Een korte terugblik op 2011 leert ons dat de eerste seizoenhelft naar 

behoren is verlopen. 
Bij de jeugd zijn E2 en B1 kampioen geworden, maar ook de andere 
jeugdelftallen hebben goede prestaties neergezet zowel in de reguliere 

competitie als het bekervoetbal. Bij de senioren zijn er ook teams volop in 
de race om het seizoen onvergetelijk af te sluiten. Het eerste elftal als 
vlaggenschip van ons TVO staat 1 punt onder de koploper VIOS uit 

Beltrum. Met de neuzen dezelfde kant op behoort TVO zeer zeker tot één 
van de titelkandidaten. Uw sportieve aanmoediging kan zeer zeker een 
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steentje bijdragen. Het 2e, 3e, 4e en 5e elftal behoren op dit moment tot de 
middenmoters, maar hopelijk geeft dat juist de uitdaging om er sportief uit 
te halen wat er mogelijk nog in zit. 

TVO 6 onze 45plussers gaat een spannende 2e seizoenhelft in. Zij staan op 
dit moment fier op kop, naaste belager is Vosta,  en daar moet nog twee 

keer tegen worden gestreden. Het zaalvoetbalteam staat eveneens 
bovenaan. Na promotie naar de 2e klasse is dit zeer verrassend te noemen. 
Nu even terug naar de orde van de dag 

De senioren zijn op 8 januari begonnen met een zaalvoetbal mixtoernooi. 
Sportiviteit en gezelligheid waren hier de sleutelwoorden. 
Op vrijdag 27 januari komen er andere kwaliteiten naar voren,  want dan is 

The Voice of TVO te beluisteren in ‟t Geertman. Alle senioren teams zijn al 
weken druk bezig om een playback of live act in te studeren. Het beloofd 
een gezellige avond te worden, dus komt dat zien. 

Ook een andere jaarlijkse activiteit staat al vast, het mixtoernooi is op 
zondag 20 mei. Hopelijk doen ook de andere afdelingen hieraan mee. 
Dan als laatste onderwerp wil ik over de nieuw te bouwen kleedkamers 

even memoreren, dat - zoals hierboven staat beschreven – er binnenkort 
een extra ledenvergadering worden gehouden. Hierover volgt nog nader 
bericht. 

                                                  Namens voetbalbestuur, Alfons Harink 
 

 

Dorpsraad actua 
Dorpsraadnieuws Januari 2012 
Glasvezel in Beckum: 

Portefeuille:  Algemeen 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef. 

Er is bij de dorpsraad een vraag binnengekomen inzake glasvezelverbindingen in 
Beckum. De dorpsraad beschikt nu zeker nog over te weinig informatie, maar de 

indruk bestaat dat bij voldoende voorinschrijvingen (belangstelling) er mogelijk 
eerder sprake kan zijn van glasvezel verbinding. Wat de voor- en nadelen van een 
dergelijke actie is voor als nog niet duidelijk. Bij deze de oproep aan mensen die 

hieromtrent kennis van zaken hebben contact op te nemen met de dorpsraad. Dit 
kan via mail: info@dorpsraadbeckum.nl.  

N 18 

Portefeuille:   Verkeer. 
Contactpersoon:   Wim Brunnekreef en Harrie ten Dam. 

Tijdens de daarvoor opengestelde periode heeft de werkgroep Verkeer namens de 
dorpsraad een zienswijze ingediend. Dhr. J. Bron (wethouder Hengelo) en 

mevr.Antuma (Statenlid Provincie) en Dhr. Van Witzenburg (beleidsambtenaar 
Provincie) hebben een afschrift hiervan ontvangen. De eerste twee hebben positief 
gereageerd op onze zienswijze. De essentie van deze zienswijze was dat we ons 

ernstig zorgen maken over de situatie rond de verkeerslichten bij de Grolsch. Een 

mailto:info@dorpsraadbeckum.nl
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mogelijk effect dat we voorzien is dat er door het oponthoud van de verkeerslichten 
toch mensen zullen kiezen voor de sluiproute door Beckum. 
Daarnaast wil de werkgroep nadrukkelijk aandacht vragen voor extra 

verkeersremmende maatregelen op de N739 en adviseert om nu reeds middelen te 
reserveren voor toekomstige aanpassingen van de aansluiting op de N 35. Alle 
zienswijzen worden nu verzamelden en later in 2012 openbaar gesteld 

Planning vergaderingen 2012 
Portefeuille:  Secretariaat. 
Contactpersoon:  Rob van der Keur. 

In principe vergadert de dorpsraad elke eerste woensdag v.d. maand. M.u.v. 
feestdagen of zomervakantie. Hieronder vind u het overzicht om alvast te noteren. 
1 februari - 7 maart – 4 april – 11 april jaarvergadering – 9 mei – 6 juni – 4 juli 

– 5 september – 3 oktober – 7 november – 12 december 
Uiteraard kunt u te allen tijde aanschuiven bij een vergadering van de dorpsraad. 
We vergaderen vanaf 20.00 uur in ‟t Proggiehoes. 

De Beukenhof: 

Portefeuille:  Welzijn 
Contactpersoon:   Thea Lintzen en Christel Pelle.  

Regelmatig vergadert de werkgroep “de Beukenhof” met allerlei instanties omtrent 

de voortgang en de invulling van “de Beukenhof”. Wooncomfort en voorzieningen 
zijn hierin belangrijke speerpunten. De werkgroep ervaart de verschillende 
overleggen als prettig en zeer doeltreffend. 

Buurtbonnen 2012: 

Portefeuille:  Algemeen. 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef. 

Sommigen van u kennen de buurtbon al langer. Maar mogelijk zijn er ook inwoners 
die deze bon niet kennen. Daarom een korte uitleg over de buurtbonnen die ook in 
2012 weer worden toegekend. De gemeente heeft voor 2012 aan alle wijken, en 

dus ook aan het Buurtschap Oele en het dorp Beckum, een bedrag per bewoner 
toegekend. Elke bewoner kan een aanvraag indienen voor een activiteit en daar 
financiële ondersteuning bij vragen. In overleg met alle wijkraden en dorpsraad 

heeft de gemeente € 1.192,- toegekend aan Beckum. Oele heeft zelf een bedrag 
gekregen en ziet ook zelf toe op de uitgifte hiervan. De werkwijze is te vinden op 
de site van de gemeente (www.hengelo.nl/buurtbon). Uiteraard zijn er een aantal 

regels verbonden aan deze buurtbonnen. Zo worden er geen reiskosten of andere 
vrijwilligersvergoedingen betaald en ook geen eten en drinken. Het doel moet  
aantoonbaar draagvlak opleveren en mag niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid. 
Gesubsidieerde organisaties komen ook niet in aanmerking. 

Zodra iemand bij de gemeenten een aanvraag indient zal deze op wet- en 
regelgeving worden getoetst en komt de aanvraag terecht bij de dorpsraad. Daar 
zal de aanvraag inhoudelijk worden beoordeeld en, indien akkoord, ook een 

maximum bedrag toegekend. De dorpsraad zal de aanvrager ook schriftelijk 
informeren, bij zowel toe- als afwijzing.  
Er zijn 2 momenten per jaar waarop beoordelingen plaatsvinden, namelijk uiterlijk 2 

april en 2 november. Gezien het lage bedrag dat de dorpsraad te vergeven heeft 
zullen mogelijk niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd maar zal het 
toegekende bedrag ook mogelijk laag zijn, om zo het budget ook eerlijk te 

http://www.hengelo.nl/buurtbon
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verdelen. Voor vragen kan men de gemeente benaderen op telefoonnummer 14074 
of via de mail (gemeente@hengelo.nl). 

Telefoonboekje Beckum: 

Portefeuille:   Secretariaat. 
Contactpersoon:   Rob van de Keur. 

Van de laatste versie van het lokale telefoonboekje Beckum/Oele zijn nog een 

aantal exemplaren over. Mocht iemand nog behoefte hebben aan een nieuw 
exemplaar, omdat deze kwijt is geraakt of door de hond opgegeten dan kan men 
een nieuwe halen bij het secretariaat: Pastoor Ossestraat 34 

Ook voor eventueel nieuwe bewoners ligt er een boekje klaar, want het is blijkbaar 
wel een handig boekje om bij de hand te hebben. 

Parkeerproblemen/verkeersveiligheid Pastoor Eppinkstraat. 

Portefeuille:   Verkeer 
Contactpersoon:   Wim Brunnekreef en Harrie ten Dam. 

Regelmatig komen er bij de dorpsraad klachten binnen m.b.t. het parkeren in de 
avonduren aan de Pastoor Eppinkstraat. Het aantal parkeerplaatsen is veel te 

weinig en door het dubbel parkeren ontstaan er gevaarlijke situaties. Een van de 
punten die regelmatig aan de orde komt is, dat er in het geval van calamiteiten 
geen brandweer of ambulance ter plekke kan komen. Ook op vrijdag bij het 

ophalen van het huisvuil ontstaan er irritaties. Advies aan de bewoners is een brief 
te schrijven aan de gemeente (met mogelijk een afschrift naar de brandweer) om 
de ernst van deze situatie aan te geven. Ook heeft de gemeente Hengelo de 

mogelijkheid om via de klachtenlijn dit soort zaken aan de orde te stellen. De 
klachtenlijn is te bereiken telefoonnummer:  14074 (let op: dit is een nieuw soort 
telefoonnummer v.d. gemeente) of via de site: www.gemeentehengelo.nl zoeken 

naar: melding openbare ruimte. De Dorpsraad erkent dat hier sprake is van een 
onveilige situatie en steunt de inzet van de bewoners. Tijdens het overleg met de 
gemeente Hengelo zal dit als agendapunt worden meegenomen. 

Onveilige situatie tunnel n.a.v. oudejaarsnacht. 
Portefeuille:   Verkeer en Algemeen. 
Contactpersoon:   Wim Brunnekreef en Harrie ten Dam. 

Tijdens oudjaar is er dusdanig veel en zwaar vuurwerk in de tunnel afgestoken dat 
de hele tunnel behoorlijk zware schade heeft opgelopen.  Alle verlichting is kapot, 
de wanden en het plafond zijn zwartgeblakerd, en zoveel vuurwerkafval met 

daarbovenop veel regen dat er een uitermate gevaarlijk situatie was ontstaan. 
Gevolg hiervan waren vele val en slippartijen. Een met een gebroken pols tot 
gevolg. Er is door de dorpsraad hiervan een melding gedaan bij de Provincie 
Overijssel en de Gemeente Hengelo. Beide partijen hebben snel gereageerd en 

zullen de tunnel weer in orde maken. Een compliment voor diegene die naar 
aanleiding hiervan contact heeft gezocht en een deel van de tunnel heeft 
schoongemaakt, maar uiteindelijk zou dit niet zo moeten.  

Vuurwerk prima en dat het wel eens wat hard gaat, begrijpelijk, maar wees dan 
ook zo groot en ruim het na afloop gezamenlijk op! 

Vrijkomen plaats in de Dorpsraad en Nieuwe penningmeester 
Portefeuille:  Secretariaat  
Contactpersoon:  Rob van der Keur 

mailto:gemeente@hengelo.nl
http://www.gemeentehengelo.nl/
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Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk roulatieschema te 
werken is Marianne ter Bekke vanaf de jaarvergadering van 2012 geen lid meer van 
de Dorpsraad. Door het vertrek van Marianne komt de functie van penningmeester 

en portefeuillehouder Communicatie vrij. De dorpsraad roept 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,  
Het is de positie binnen de dorpsraad die vrij komt, de rol en taak is niet 

persoonsgebonden, en 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 secretariaat@dorpsraadbeckum.nl 
Namens de Dorpsraad, Marianne ter Bekke-Morskieft Portefeuille Communicatie 

 

 

Adverteren in BBB 
Ons maandblad Beckum Beter Bekeken dankt zijn recht van bestaan in 
deze mooie gekleurde boekvorm voornamelijk aan het grote aantal 

adverteerders. Wij hopen namens de gemeenschap Beckum dan ook het 
komende jaar weer op hun ondersteuning te kunnen rekenen.  
Het nieuwe BBB-advertentiejaar begint met de BBB-editie van maart a.s. 

en loopt door tot en met februari 2013. Inmiddels hebben zich spontaan al 
een aantal “vervolg”-adverteerders aangemeld, waarvoor hartelijk dank. De 

overige adverteerders zijn of worden alsnog aangeschreven. Mochten er 
onder u zijn die geen bericht hebben ontvangen, maar toch belangstelling 
hebben om ook een advertentie te plaatsen, dan wordt u vriendelijk 

verzocht contact op te nemen met Tonnie Vossebeld. Email: 
advertenties@beckumbeterbekeken.nl Evt. tel. 074-3676475. Dan ontvangt 
u alsnog informatie over de mogelijkheden en bijbehorende tarieven. 

Voor advertenties aangeboden na 12 februari a.s. kan plaatsing van een 
kleurenadvertentie niet gegarandeerd worden. Tarieven en verdere 
bijzonderheden staan ook vermeld op de website: 

www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.html 
De tarieven voor zwartwit advertenties worden in verband met de gestegen 
kosten naar boven bijgesteld. De tarieven voor kleurenadvertenties blijven 

gelijk en zoals het er nu naar uitziet ook het jaar daarop. Wij geven de 
zwartwit adverteerders dan ook in overweging om over te gaan op een 
kleurenadvertentie. Alle tarieven zijn inclusief GRATIS vermelding op de 

website beckumbeterbekeken.nl en tevens een link naar eigen 
bedrijfswebpagina, indien van toepassing! 
Namens het bestuur van de Stichting Druk voor Beckum, de redactie en het 
BBB-vrijwilligersteam alvast dank voor uw ondersteuning! 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl
http://www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.html
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De doelen voor 2012 
Vijftien nobele fantasieën en wensen aan het begin vh. jaar 

1.  Dit jaar wordt het kleedkamerplan definitief ter hand genomen en 
gestart met de bouw achterlangs de sportzaal 

2 Dit jaar wordt de bouw van het zorgcomplex de Beukenhof afgerond 
3 Dit jaar worden de wanden van de fiets/voetgangerstunnel schoongemaakt 

en voorzien van passende beschilderingen met een coating laag 
4 Dit jaar wordt de steeds terugkerende wateroverlast bij het begin van de 

Beckumer kerkweg/Haaksbergerstraat (naast de kerk) opgelost 

5 Dit jaar wordt het schrijven van een historisch boek over Beckum in de 20e 
eeuw afgerond en misschien in december gepubliceerd 

6 Dit jaar wordt FC Twente olv. Steve McLaren weer 2e in de competitie, 

Janko en Douglas worden verkocht zodat oa. de afkoopsom van Adriaanse 
betaald kan worden en Ajax krijgt de Televizier ring vanwege de beste 
soap in 2011 en 2012 

7 John de Mol introduceert The Choice of Holland, waarin Geert Wilders door 
twitteraars in zijn gebleekte hemd wordt gezet, van Dion Graus zijn Mozart 
kapsel wordt afgeschoren en Henk Bleker kaartjesverkoper bij PSV wordt 

(met een 28 jaar jongere assistente!) 
8 Op de Olympische Spelen haalt Usain Bolt 3x goud; op de 100, 200 meter 

en als showvedette in het Heineken House, waar hij geridderd wordt door 
Willem Alexander 

9 Het Nederlands elftal behaald eremetaal op de EK voetbal in 

Oekraïne/Polen, maar vooralsnog is ongewis of het een gouden, zilveren, 
bronzen of blikken medaille wordt  

10 De honden- en paardenpoep problematiek in Beckum wordt opgelost door 

interventie van de animal cops, die dag en nacht patrouilleren in het 
centrum en buitengebied 

11 Een leuk plan om op de twee resterende (diepe/onaantrekkelijke) 

bouwkavels aan de Past.Eppinkstraat een soort starters appartementen te 
realiseren stuit op bezwaren van omwonenden, die daarmee hun 
leefkwaliteit zien afbrokkelen  

12 Maar; dit jaar worden potentiële kandidaten voor nieuwbouw benaderd en 
mogelijke plannen gemaakt tot de start van die nieuwbouw in Beckum op 
de locatie tussen Wolfkaterweg-Past.Eppinkstraat (3-5 huizen per jaar) 

13 Dit jaar wordt de haalbaarheid van - en locatie voor - een buurtwinkel in 
het dorp weer onderzocht, maar alleen „vergeet-boodschappen‟ door 

potentiële klanten blijkt definitief de nekslag te zijn voor dit nobele plan 
14 Dit jaar gaat TVO 1 voetbal (na 10 jaar) weer promoveren naar de 4e 

klasse 
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15 Dit jaar groeien de – in december jl. –  geplante eikenbomen in Beckum 
voorspoedig en vormen een voorbeeld voor de gemeente Hengelo nav. de 
groen- en kapproblemen aldaar, die zoveel politieke stof deden opwaaien 

in het najaar 2011 
Welke van deze deels reële en deels gefantaseerde dromen 
worden dit jaar bewaarheid? 
 

 

De oliebollen smaakten weer prima 
Met de routine van een ingespeeld team werd door de vaste 

oliebollenmakers op 30 december de actie weer gevoerd. Ten 

bate van de TVO jeugd werden zo’n 6000 heerlijke bollen 

gebakken, gedistribueerd en rondgebracht door vrijwilligers. Op 

het laatst scheen er nog een kleine kink in de kabel te zijn 

geweest, want op een enkele route werd vrij laat bezorgd. Geen 

punt, want lekker waren ze opnieuw!.Oh ja, Renate Rupert 

meldde nog, dat de opbrengst ruim 2000 euro was, klasse... 

                                                                     BBBredactie 

 

 

Maandblad Beckum Beter Bekeken,  
1e proefnummer in 1970 
Inderdaad, in de zomer van 1970 werd het eerste proefexemplaar van BBB 
geproduceerd. „Niet als concurrent van het parochieblad of TVO nieuws, 

maar als maandblad om alle culturele, sociale en sportnieuws van de 
verenigingen en persoonlijke inbreng- of kritiek te publiceren. Hoe meer 
ingezonden stukken hoe liever. 

Die eerste (proef)uitgave van BBB bevatte een nabeschouwing van de 
School- en Volksfeesten 1970 met als winnaar bij het vogelschieten koning 
H. ten Dam. De zeskamp werd gewonnen door de ploeg van Beckum en bij 

de nationale autocross was Th. Westendorp de winnaar. ‟De publieke 
belangstelling viel tegen en jammer was, dat de Hengelose politie er een 
snippermiddag van maakte, zodat met name de KWJ honderden guldens 

door de neus geboord werd (parkeergeld!). Desondanks lof voor de 
organisatoren, die bewezen hebben dat het ook hier kan. Financieel zullen 
ze er wel uitgesprongen zijn, wat overigens de minste beloning is voor het 

vele werk‟. 
Bij het sportnieuws werd de algemene jaarvergadering van TVO 
gememoreerd. „Ondanks een zeer geslaagd sportseizoen was de 

belangstelling matig. Het nieuwe veld zal in september kunnen worden 
bespeeld en TVO gaat een lening afsluiten om de hoge kosten (nieuw veld-

accommodatie) enigszins te dekken. Die lening van f 20.000 wordt door de 
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leden toegejuicht en de komende weken wordt hard gewerkt om alles 
gereed te krijgen; doelen/afrastering/ kleedgelegenheid etc. Er komt een 5e 
seniorenelftal bij en handbal en voetbal brengen komend seizoen 14 teams 

in de competitie. 

De kerk deels als sporthal inrichten? 
Onze geestelijk adviseur pastoor Geertman „gooide toen al een spectaculair 
plan op tafel‟. Het achterste deel vd. kerk gebruiken als sporthal. Het zou 
een goede oplossing zijn voor het grote probleem; er moet hoognodig een 

gymlokaal komen in Beckum. Een eerste inventarisatie leerde toen, dat bij 
halvering van de kerk er genoeg ruimte overblijft om zondags de H.Missen 
bij te wonen. Nadat de opwinding over het idee geluwd was, bleek dit voor 

velen - ter plaatse en bij het Bisdom) - toch nog „enkele bruggen te ver!‟ 
(Navrant is trouwens, dat anno 2012 een breder multifunctioneel gebruik 
van de kerk in de nabije toekomst op enigerlei wijze misschien wel 

bespreekbaar wordt en in studie is!). 

KWJ nieuws 
Het jaarlijkse voetbaltoernooi in Nijverdal tussen KWJ afdelingen in 
Overijssel leverde voor de Beckumer afdeling wisselend succes op. 27 
Teams namen deel, de KWJ junioren van Beckum haalde 4 punten uit 4 

wedstrijden en de senioren 3 punten uit 4 wedstrijden. Geen finales dus 
voor beide ploegen. De dansavond nadien in Nijverdal werd vanwege een 
flop vorig jaar overgeslagen. 

De Kajotterloop is op 15 augustus op het parcours  Schoolweg-Parallelweg 
(nu Past.Ossestraat). ‟s Avonds is er een dansavond met een bekende 
beatgroep of discjockey in het parochiehuis. 

In het najaar is in het parochiehuis een talentenjacht met vaste muziek als 
begeleiding en in augustus gaan we eerst met de autobus een uitstapje 
maken, waarbij een massale deelname wordt verwacht. 

Tot zover de inhoud van de 1e proef BBB in 1970. Een Beckumer 
maandblad kreeg overigens in 1973 definitief gestalte, eerst in de vorm van 
Zwart op Wit onder auspiciën van TVO. In 1979 werd dan dit blad 
ongedoopt tot Beckum Beter Bekeken. En dit jaar verschijnt de 34e 
jaargang. Inderdaad, woar blif de tied!! 
                                                                               Redactie BBB 
 
 

Wijziging bedrijfsnaam per 1 december 2011 
De nieuwe naam luidt: Ter Heegde makelaars en adviseurs. Het 
algemene e-mailadres is gewijzigd in: info@terheegde.info Mijn eigen e-

mailadres is gewijzigd in: henk@terheegde.info 
Het adres, telefoonnummer en natuurlijk de dienstverlening blijven 
ongewijzigd. 

mailto:info@terheegde.info
mailto:henk@terheegde.info
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Luk akkefietjes 
Een pistooltje met pleardöpkes is‟t zwoarste vuurwark wat ik ooit hebbe 
had. Noe vooruit dan, later nog een kear luk knalkörken, mer doar heel‟t 
dan ok met op, dat dear‟t. En dat plear‟n mie al hard genog. Keal nog is ne 

moal wat har ik doar ne hekel an, dat zwoare geknal um mie hen op 
Ooljoarsnach en dag. Kiek, in oonze tied was‟t ok völ carbid scheet‟n in de 

wèèr‟n, want rümte was ter joch wa. ‟t Deksel van de melkbusse vloog wal 
dattig meter vot, dat gaf ne kick an de jonge belhamels. Hoo wieder hoo 
mooier, mer vooral hoo hadder hoo mooier… En loat nou net zoiets mien 

ding‟ nig wean, dat onmeunige geknal… Dus as miene kamereu 
ooljoarsnachs an‟t carbid scheet‟n waar‟n, lag disse jonge op de delle en 
stop‟n met bèère haane de oar‟n dichte. At zee mie dan ‟n haf uurken 

laater vroong‟; goh Harrie woar hei‟j toch ezett‟n, dear ik bescheet met‟ 
smoesje; oh jongs dee vette oliebol‟n met dee liters bier in combinatie met 
den hal‟m haan teeng elf uur is mie naa slechte bekom‟n, ik mos eff‟‟n luk 

leughoos‟n, dat mos ik… 
Joa, dat leughoos‟n is den VoeselFritske ok al wear oawerkom‟n dit joar. 
Hee was met‟ meenske hen niejoarwin‟n ewes bie SwaffelaarsSientje en 

teeng‟ elf uur soams harre de knol‟n kats op. Ton wön‟ hee nostalgisch en  
brabbel‟n nog is dat oale leedje oawer de vroogere markt, dat gung zo: 
„Elke goonseldag op de markt was t‟r markt op de breenk, doar heb ik 

aaltied hen egoan, oh joar‟n veur mie plezear en naotied ne borrel of vear‟! 
Joa dat leedje geet nog wa wieder (en steet op‟t repertwaar van disse 
jonge), mer doar wi‟k oeleu zo an‟t begin van‟t nieje joar nig met lastig 

val‟n. Ik zol zeng‟, dat‟ joar oe ollemoal vrea en geneuglijkheid mag breng‟. 
                                                                             HekselmesienHarry 
 

 

Piet Laan herdacht 
Zomaar een overlijdensadvertentie stond er in de krant begin januari; Piet 
Laan is gestorven. Hij was in de 90er jaren enkele seizoenen actief voor 

TVO als jeugdtrainer. Via de UT kwam hij met onze sportvereniging in 
contact en trainde met bezieling de TVO jeugd. We herinneren Piet als een 
beschaafd mens, die de „lastige pubers‟ via het voetbalspelletje normen en 

waarden bijbracht. Aanvankelijke scepsis bij TVO jeugdspelers veranderde 
gaande-weg in waardering voor zijn werkwijze; altijd sportief en fatsoen 
bewaren tegenover je omgeving en tegenstanders. Piet leerde de jongens 

respect bij. Een nobel mens, dat was hij! 
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BBBtje 
Cafetaria 't Spoor te Boekelo zoekt jonge oproepkrachten (j/m) van plm. 15 

jr. voor enkele uren per week. Bel 053-4282116, of kom even langs. 
 

Ontwerp Trajectbesluit N18 
Wat heeft Beckum nog te vrezen van mogelijke veranderingen in 
het tracé? 
De race is nog niet gelopen, denken ze in de Veldmaat e.o. En eind 

december werd een flink publiciteitsoffensief ingezet om de plannen voor 
de aan te leggen N18 te laten wijzigen. Tot 29 december kon men een 

zienswijze indienen over het Ontwerp Trajectbesluit N18. En dat is 
dringende noodzaak, vinden de actievoerders. „De verhoging van de 
snelweg over de Geukerdijk tot 7 meter is een ramp voor de mens en de 

natuur en wordt een fysieke barrière met veel geluidsoverlast en grote 
mate van onveiligheid‟. „Het kan met een verdiepte aanleg van de kruising 
ter plaatse anders en veel beter‟ is een (duurder) alternatief wat wordt 

voorgesteld. Dat is zo‟n beetje de kern van hun betoog. Daarnaast heeft 
een bewoner vh Veldmater buitengebied opnieuw een appèl gericht aan de 
N18 plannenmakers. Het N18 traject staat deels over- en vlak langs zijn 

grond gepland. Een alternatieve route noordwaarts langs Beckum zou beter 
passen en goedkoper zijn?! Tot zover de actuele stand van zaken rondom 
dit mega-verkeersproject. De BBB redactie wil zich in deze fase louter 

beperken tot een weergave van de jongste feiten omtrent deze N18 
ontwikkeling. (Zie ook het bericht van de dorpsraad in deze BBB). 

Wat is wijsheid en wat kunnen/zullen de mogelijke 
consequenties zijn voor Beckum in de toekomst? 
Vooralsnog zullen alle betrokkenen rond dit megaproject zich verder buigen 

over de voortgang en eventuele relevante -op de valreep- ingediende 
zienswijzen. En voor Beckum zal ons vertegenwoordigend overleg de 
Dorpsraad zich met alle wijsheid met die ontwikkelingen bezighouden. En 

dan mogen we hopen en aannemen, dat alle positieve, breed gedragen 
„trajectsturingen‟ voor het Beckumer verkeer niet in het geding komen. 
                                                                                           Jan Ottink 
 

Een belangrijk standpunt in de ‘houtskoolschets’ van 
het N18 tracé, (in 2011 gepresenteerd) 
Onderliggend wegennet 

• De positie van de N739 dient nog eens goed beoordeeld te worden. De 
aanleg van de N18 dient te leiden tot een substantiële vermindering van de 
verkeersintensiteit op deze weg in verband met de leefbaarheid van 

aanwonenden, in het bijzonder in Beckum. Geen directe aansluiting van de 
N739 op de N18!  
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Het volgende bericht kwam ook bij de BBB redactie binnen 

PERSBERICHT                          22 december 2011 

„CDA Hengelo  en CDA Overijssel zien motie “leefbaarheid en 
verkeer Beckum” aangenomen 
Door de CDA fractie Hengelo en de CDA Statenfractie Overijssel is de 

afgelopen weken gewerkt aan een motie om de leefbaarheid van Beckum 
op de agenda te krijgen. Het CDA wil dat de provinciale weg Hengelo – 
Haaksbergen (N739) wordt opgenomen in de op te stellen toekomstvisie 

van het dorp, het zogenaamde: dorpsplan. Laura Antuma, CDA- Statenlid 
Overijssel, diende op 21 december een motie in tijdens de vergadering van 
Provinciale Staten. De motie werd breed ondersteund. Raadslid Johan 

Harink (CDA-fractie Hengelo) en Laura Antuma zijn verheugd: “Dit is een 
mooi besluit. Als CDA willen we dat er maatregelen worden genomen om 
de dorpskern te versterken. De N739 loopt dwars door het dorp. Het is dus 
goed deze te betrekken bij het dorpsplan. De motie vraagt daarnaast de 
verkeersintensiteit ten gevolge van de N18 nauwgezet te volgen. Ook dit is 
nodig. De route over de N739 moet geen extra verkeer van- of naar de 
N18 aantrekken. Tot slot wordt er aandacht besteed aan routes voor de 
fietsende schooljeugd. Dit zijn allemaal onderwerpen die een plek krijgen in 
het dorpsplan.” 
Dorpsplan 

De gemeente Hengelo heeft eerder al de opdracht vastgesteld voor een 

Dorpsplan Beckum/Oele met een dorpsperspectief agenda en programma. 

Dit is een traject waarbij de provincie Overijssel financiële steun verleend. 

De dorpsraad Beckum is nauw betrokken bij het op te stellen dorpsplan. 

Door het besluit in provinciale Staten gaat de provincie Overijssel, als 

wegbeheerder, participeren in het traject dorpsplan +. In het dorpsplan 

krijgen de leefbaarheid van Beckum en het onderwerp verkeer nu expliciet 

aandacht‟.                                                                        Johan Harink 
 

 

Manipuleren                                              column 
In de huidige wereld van open communicatie wordt de mens steeds 

kwetsbaarder. En heb je uit oogpunt van je publieke functie in de 
maatschappij zowel zakelijk als privé een leidende rol, dan kun je in dat 
communicatiecircuit geknipt en geschoren worden. Dat gebeurt in alle 

geledingen; de sport, de politiek, de kerk en bedrijven. Dan is vaak één 
oneliner uit het verleden voldoende voor een gekleurde beeldvorming. 
Want er wordt gemanipuleerd, aangedikt en er worden - bewust en 

onbewust - halve waarheden geponeerd. Die dan vervolgens leiden tot een 
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misleidende uitkomst, die de werkelijk geweld aandoen. Dat kan gaan over 
de theedrinkende Cohen en andere politici die ooit naast het potje hebben 
gepiest of ooit teveel gedronken. Dat kan ook gaan over sporters, die in de 

waan van het bovenmenselijk moeten presteren ooit (of regelmatig!) „een 
dopingsnufje‟ gebruikten. Om maar niet te spreken van de kerk, waar in 

het verleden heel wat voorgangers in functie slachtoffers hebben gemaakt. 
Dat dit laatste leidde tot een algemene hetze is door die kerkleiding zelf 
veroorzaakt. Het vroeger systematisch wegmoffelen van deze 

zedendelicten werkt nu averechts. En mea culpa was al helemaal uit den 
boze. Dat gegeven mag die kerkleiding zich aantrekken, want de tijd dat 
ze, zittend in die ivoren toren, immuun dachten te zijn voor kritiek, ligt ver 

achter ons. Over manipuleren gesproken; de gevolgde procedure bij de 
benoeming van Piet Hein Donner tot vice-president van de Raad van State 
riekte niet alleen sterk naar manipulatie, dat wás je reinste manipulatie. 

Daar kan een (als een boer met kiespijn) lachende Mark Rutte niets aan 
afdoen. En Piet Hein zelf prevelde richting pers lichtelijk geïrriteerd enkele 
nietszeggende verklaringen, strikte z‟n stropdas en fietste weg… Tenslotte, 

de manipulatie van ene Geert Wilders zo tegen het einde van 2011 was 
illustratief voor hem. Lekker (eenzijdig) twitteren als reactie op mogelijke 
plannen van zijn gedoogministers. „Denk erom, als je dat en dat wilt doen, 

trek ik de stekker er uit‟. Lekker puh ja. 
                                                                                            Knitto 
 

 

Handen schudden 
De nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes, elk jaar weer een gezellig treffen 
met veelal bekende Beckumers. Die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het 
culturele, sociale, dan wel het sportgebeuren in ons dorp.  

Maar ook met mensen die niet in verenigingsverband of anderszins actief 
zijn voor onze gemeenschap en er toch bij horen. Die gewoon deel willen 
uitmaken van die groep dorpsgenoten op de nieuwjaarsreceptie, die 

traditiegetrouw gedoneerd werd door de Stichting Zomerfeesten Beckum. 
Een traditie om te koesteren. Napraten, bijpraten, de teamgeest versterken 
onder het motto; we gaan er weer een jaar tegenaan. 

De laatste decennia is er wel een trend van teruglopend bezoek van 
ouderen. Dat wordt dan weliswaar „gecompenseerd‟ door jongeren en 
nieuw bloed in onze gemeenschap die aanschuiven, toch is het jammer dat 

ouderen zich er gaandeweg minder thuis voelen. Maar alles valt te 
respecteren natuurlijk. Geconcludeerd mag echter worden, dat deze nieuw-

jaarsreceptie weer prima is verlopen. Ingrid liep zich „de been oet‟ gat‟ met 
de hapjes en de bezoekers hebben weer geestelijk vitaminen gekregen 
voor een actief jaar in Beckum! 

                                                                                   BBB redactie  
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Politieke vergaderingen 
De CDA-fractie gaat in 2012 wederom in Beckum in het Proggiehoes 
vergaderen en wel op 16 april  en op 10 september. 
Op deze avonden kunnen de bewoners en verenigingen tussen 20.00u en 

21.00u hier terecht voor vragen en opmerkingen tijden een inloop-
spreekuur. 
                                                Namens de CDA-fractie Johan Harink 
 
 

Vakantieproject weeskinderen Oekraїne 
Net als voorgaande 5 jaren willen we ook in 2012 weer zo‟n 15 kinderen uit 
het weeshuis Krakowets (West-Oekraine) laten genieten van een 

onbezorgde vakantie in Hengelo en kennis laten maken met een normaal 
gezinsleven.  
Kernpunt van het project is de beschikbaarheid van gastgezinnen  

De kinderen (wezen of halfwezen) uit Oekraїne zijn in de leeftijd van 7 t/m 
16 jaar. Het gaat om 11 á 12 dagen in de zomervakantie dat de kinderen 
bij u te gast zijn bij een gezin in Hengelo en/of omstreken. De periode is de 

laatste twee weken van augustus, dat zijn ook de laatste twee weken van 
de schoolvakantie. Het is de bedoeling dat twee kinderen per gezin onder 
gebracht worden zodat ze met elkaar kunnen communiceren omdat ze 

alleen Oekraїens spreken. De “Stichting Onderwijs Twente Oekraїne” 
(SOTO) staat garant voor visum, reiskosten en reisverzekering tijdens het 
verblijf. Een werkgroep  zorgt voor een programma waaraan de kinderen 

(vaak samen met de kinderen uit de gastgezinnen) kunnen meedoen. Er 
wordt bijna om de dag iets gemeenschappelijks georganiseerd door de 
werkgroep zoals, een bezoek aan het Bengeltjes dorp, appeltaart bakken in 

een praktijkschool, pony rijden enz.  
Er komen twee leidsters mee van het kinderinternaat uit Krakowets (West-

Oekraine) en er zijn een 3 tal tolken beschikbaar. 
Een dankbaar voorbeeld van twee zusjes wil ik u niet onthouden. 
Toen 18 augustus 2011 het uur u was aangebroken dat de vakantie er op 

zat gingen de twee zusjes naar de slaapkamer om de tassen in te pakken. 
Toen ze beneden kwamen huilden ze allebei want hun vakantie zat er op. 
De hele weg in de auto naar de bus was het huilen, ook de gastouders 

konden het niet droog houden. Toen de tolk bij de bus vroeg of ze volgend 
jaar weer kwamen knikten ze al huilend. Of het gerealiseerd kan worden is 
aan u. …Een ongelofelijk gevoel van voldoening krijg je als je ziet dat waar 

je je voor inzet, deze kinderen die toch al zoveel moeten missen, een fijne 
tijd te bezorgen. 
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Heeft u er over nagedacht maar twijfelt u nog of wil eerst meer informatie?  
Aarzel dan niet en bel een van onderstaande personen.   
Ria Assink: tel 367.64.68 Ria Heister: tel:291.01.85 
Lidy van Veen: tel 250.40.84 
Jan van Weers: tel.291.34.68  Mobiel: 06–12.12.26.57 
 

 
Even ter herinnering; weeskinderen uit Oekraïne vorig jaar te gast in 

Beckum bij de families Assink en de Jong 
 
 

KERSTMARKT BECKUM in woord en beeld 
De Kerstmarkt Beckum is weer goed verlopen. De kerstgroep  is  al op tijd 
begonnen aan de voorbereiding en ook het sparen van allerlei materialen.  

We kregen van alles om te gebruiken: verschillende kerstspullen zoals 
bakjes, potjes,weckglazen, kerstballen, denneappels, schalen, spullen voor 
de verloting, enz. Remco bracht ons  groen voor de kerststukken, Ingrid 

ging zelf het bos in en stuurde de mannen op pad om takken, groen, 
boomstammetjes en van alles te verzamelen.  
Sonja had de garage voor ons vrij gemaakt en daar werden meer dan 100 

kerststukken, graftakken, e.d. gemaakt door vele Crea Bea‟s.  Bij de 
kindernevendienst  en ook in ‟t Proggiehoes werd een middag met jong en 

oud fanatiek geknutseld voor de kerstmarkt. Er werden weckglazen 
versierd,  vogelvoerschalen gemaakt, en ingepakt. Beckumers maakten 
thuis kransen van  denneappels,  schors,pinda‟s , vetbollen en andere 

dingen om te verkopen,Birgit en Alfons gingen aan het schilderen en  er 
waren zelfs sjaals  gemaakt door Grada . Er werden cake‟s, appeltaart en 
cocoskoeken gebakken. Fantastisch hoe iedereen zich vrijwillig heeft 

ingezet om te helpen hetzij vooraf met het “knutselen”als met de verkoop 
op de kerstmarkt zelf. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 1, 2012 
pagina 17 

Dit jaar hadden we een voorverkoop van kerststukken, graftakken en 
vogelvoer schalen omdat de kerstmarkt dit jaar vlak voor kerst was en veel 
mensen al eerder iets voor kerst  willen hebben. Vrijwilligers van de 

zonnebloem hebben geholpen met de verkoop  donderdagmorgen op de 
markt op het kerkplein en zaterdagmorgen bij Yvonne‟s bakkerswinkel.  

Woensdag 21 december was het dan zover.  We troffen het met het weer. 
De boppers zijn „s middags al begonnen met de opbouw van de kramen.  
Alwie had de aanhanger al klaarstaan met alle steigermateriaal e.d. Toen 

de boppers  de verkoopkramen klaar hadden staan  konden  Ine, Irma en 
Ria alle verkoopwaar er neer zetten.  Bij Francis en Gert Schoot mochten 
we alle gemaakte kerststukken en spullen voor de kerstmarkt neerzetten.  

Dit was  voor ons ideaal. Dinie heeft de koffie aangezet, zodat de 
koffiedames zo konden beginnen. Johan Weernink had zijn kraam weer 
beschikbaar gesteld. 

Die konden we mooi  voor de koffie,chocolademelk en gluwein gebruiken . 
Daarnaast kwam de bakplaat voor de baklever en de grill (spies) voor de 
beenham. Martin zorgde weer voor de stroom, de muziek  werd geregeld 

door Paul ter Bekke vanuit de kerk. De ezel en de schapen waren er weer. 
Geregeld door Robert en Frans. Al voor de kerkdienst was afgelopen waren 
er  al bezoekers.  Het geheel zag er gezellig uit en het was lekker druk. 

Josef en Maria liepen over de kerstmarkt, en ook de kerstman liep rond en  
trakteerde  de kinderen op kerststokjes/snoep. De verloting liep goed en er 
waren leuke prijzen.  Er was zelfs een fiets beschikbaar gesteld.  Deze kon 

je winnen door de goede afstand in te vullen die Josef en Maria hadden 
afgelegd. Frans Rouwenhorst heeft deze gewonnen en aan Roos Koning ter 

Heegde gegeven. 
Graag willen wij de volgende winkels en bedrijven bedanken voor het 
sponsoren van  de kerstmarkt. Beckum: Makelaar ter Heegde, Yvonne‟s 

bakkerswinkel, Lansink Horse Feeder, Rotex kussens, H.O.H.Gerry Pot.  
Boekelo: Fleuranthus, Rudie van Ulzen, Coop, Pasman, Breukers, Pakhuys. 
Delden: Bas Baake, Lamers, Visschedijk, Itty, Leferink, Efftink, Nijhof 

bloemen, boetiek Emmelie, Anton Visch, ter Avest, Arendshuys, Rabobank. 
Haaksbergen:Plus Leusink, Casa Flora, Univé,  Uitzendburo‟s 
Hengelo: Albert Heyn, Medifit fitness de Es. 

Mark en Louis met de Ronnie‟s stonden ook op de kerstmarkt omdat ze een 
deel van hun sponsor-geld beschikbaar hebben gesteld voor de kerstmarkt. 
Met een mooie stand en hun tentoongestelde auto‟s kon je even gezellig 

een praatje maken met de jongens en meedoen aan een puzzel. Daarbij 
kon je een op afstand bestuurbare auto winnen die door Dide Beltman is 
gewonnen. Louis en Ronnie deden voor de 2e keer mee en voor Mark en 

Ronnie was het de primeur, onder de naam “volle polle”1 en 2 reden ze 
mee als team 21 en 48. Ze zijn 6 januari begonnen aan de “scan 

coverytrail” vanuit Tilburg en hebben via navigatie kris kras door 
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Scandinavië gereden om uiteindelijk aan de poolcirkel een aantal dagen te 
blijven, opdrachten te doen en de kerstman te bezoeken. Hij was er 
echt??? Ze hebben met veel sneeuw en weinig slaap de tocht volbracht en 

eindigden hun rit bij Halfweg op 14 januari om bij Bennie samen met 
familie en vrienden een pilsje te pakken en nog wat te eten. Wil je foto‟s 

zien dan kan dat op de site van auto asbroek, de site van ezendam 
rijschool en bij Maxx scan covery trail, vanaf 29 januari is op RTL 7 om 
17.00 uur bij autowereld ook een verslag te zien van de scan covery rally. 

Jongens bedankt voor jullie bijdrage aan de kerstmarkt en dus voor Kika en 
Zonnebloem.  Beide goede doelen zullen dat zeker goed besteden. Op 22 
januari wordt de cheque  aangeboden in de kerk aan de goede doelen. 

Nogmaals iedereen die op welke wijze dan ook iets voor de kerstmarkt 
heeft betekend hartelijk dank en we hopen dat iedereen volgend jaar weer 
zo enthousiast is. 

                                                 De kerstgroep Ine, Irma, Sonja en Ria 
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Indrukken van de geslaagde Kerstmarkt 

 
 

Mijmeringen 

Het is al een aantal jaren geleden dat Rie en ik, voor de eerste keer naar 

Nieuw-Zeeland zijn geweest, samen met Harry en Annie Rupert. Mijn 
Nieuw-Zeelandse zwager Martin en zijn vrouw Riekie waren met een soort 

tussenjaar bezig. Ze melkten dat jaar de ongeveer 400 koeien van een 
Zwitserse boer daar.  Ze hadden al wel weer een boerderij gekocht, maar 
die kwam pas per 1 Mei vrij. Tijdens een bezoek aan die nieuwe boerderij 

kwamen we de nieuwe buren van Martin en Riekie tegen, een India‟s gezin 
waar we toen kennis mee hebben gemaakt. Een jaar of vijf later, we waren 
weer op bezoek, werden we door die Indiërs uitgenodigd voor de koffie. 

Het bleek dat hun boerderij beheerd werd door een ouder echtpaar met 
twee getrouwde zonen met hun gezinnen. Tijdens de koffie vroeg één van 
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de zonen me, wat volgens mij de belangrijkste, invloedrijkste man van de 
twintigste eeuw was.  
Na enig nadenken zei ik, dat dat volgens mij Nelson Mandela was. Hij was 

het daar niet mee eens, volgens hem was Adolf Hitler dat geweest. Zijn 
argumenten waren o.a de aanleg van de autobanen, de ontwikkeling van 

de volkswagen, überhaupt de technische ontwikkeling door de tweede 
wereldoorlog. In de loop van het gesprek bleek dat we een totaal andere 
invalshoek hadden bij de beoordeling van de vraag.  

Een aantal jaren later waren we met vakantie in Zuid-Afrika en hebben 
daar ook Robbeneiland bezocht, het eiland waar Nelson Mandela meer dan 
twintig jaar gevangen werd gehouden. We hebben voor z‟n cel gestaan, 

vergelijkbaar met zoals je ze wel eens ziet  in die Amerikaanse films. De 
voorkant van onder tot boven afgesloten met tralies, geen enkele privacy. 
Later moest hij in een zaal slapen, op een matje zo groot als een 

handdoek, overdag moest hij werken in de kalkmijnen. Het is, voor mij, 
onbegrijpelijk dat deze man na zo lange gevangenschap, getreiter, 
mishandeling en bedrog, vrede en vriendschap kon prediken en ook in de 

praktijk brengen. Voor mij blijft hij de grootste man van de twintigste 
eeuw.  NELSON MANDELA. 
                                                                               Johan Menkehorst 
 
 

De Jeugdraad liet van zich horen 
Vrijdag 16 December stond voor de Jeugdraad Beckum in het teken van 
een grote afsluiting van 2011. In 't Proggiehoes was er live muziek te 

horen van de Enschedese band Mute en tussendoor vulde HR Sound uit 
Haaksbergen het programma. De muziek bestond uit verschillende soorten 
covers van pop tot rock. 

De band staat dit voorjaar zelf in de voorronde van clash of the 
coverbands, wat de kwaliteit van deze band onderstreept. Foto‟s van de 
geslaagde avond zijn terug te vinden op onze Hyves en Facebook pagina. 

Wij willen Mute, HR Sound en ‟t Proggiehoes hartelijk bedanken voor hun 
medewerking. 
Activiteiten in 2012 
We hebben al de voorbereidingen getroffen voor activiteiten voor het 
voorjaar van 2012.Zo zal er op vrijdag 3 februari aanstaande een workshop 
“Gezonde cocktails” worden gegeven in 't Proggiehoes. 

Wil je hier bij zijn dan kun je opgeven door mail te sturen naar 
jeugdraadbeckum@gmail.com. 

De aanvang zal zijn om 20:00u uur. Na afloop is er natuurlijk de 
gelegenheid om de avond gezellig voort te zetten. Ook zullen we dit jaar 
weer een zeepkistenrace gaan organiseren. Wij zijn momenteel al druk 

begonnen met de voorbereidingen. De race zal worden gehouden op 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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zondag 6 Mei 2012. Voor deze tweede editie zal het parcours nog 
uitdagender worden. Hierdoor zal het voor iedereen een mooie uitdaging 
blijven om mee te doen. Er kan worden deelgenomen in twee categorieën: 

één in de leeftijd tot 12 jaar en één voor de leeftijden van 12 jaar en 
ouder. Binnenkort zal de inschrijving hiervoor opengaan. Hierover zullen we 

jullie zo spoedig mogelijk informeren. 
                                                                 Groetjes, Jeugdraad Beckum 
Nel Waanders, Aaron Leferink, Jessy Vijn, Mark Busscher, Nando 
Scharenborg, Jeroen Wijlens en Rik Lansink. 
 

 
De band MUTE 

 
 

KLEDING+TRIBUNE+SCOREBORD  

SPONSOREN sv TVO (in willekeurige volgorde) 

Seizoen 2011 – 2012 
Ottink Tegelzetbedrijf   Rijschool Ezendam 
Het Wapen van Beckum   Dijkstra Plastic 

Café de Zevenster   Aannemersbedrijf Mulder 
Auto Asbroek    GUPO tegelzetbedrijf 
Autoschade Benno Bellers  A. Hoffstedde, assurantien 

Ottink Schildersbedrijf   Contiplan kunststofkozijnen 
Lamegro, bouw-grondwerken  Eelco Kamphuis 
Tijhuis Tuinen    Bouwbedrijf ten Brummelhuis 

Frank Vasterink, grondwerken  Café Halfweg 
JPB Reclame    EKL Administratiekantoor 
Breukers, loon- grondverzetbedrijf Nico Veldhuis, montagebedrijf 
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RB Webdesigner   Koopman Bouw 
Richard Ragbourn   Roy Morsink 
Jannink Mesthandel   Subvention 

Hebo Hengevelde   Keizers, metaalbedrijf 
Bouwbedrijf Tom Verberne  Letterconcurrent 

Motor Oost    Intersport 
Renokap    Jan Beltman Bouwmanagement 
Valuelease Bv    GSM Fan 

 
 

Nieuwjaars zaalvoetbal toernooi, 
Het was weer een succesvol toernooi met een kleine 60 deelnemers en een 
aantal ervaren scheidsrechters. Partijen waarin veel inzet werd getoond, 
met techniek, combinatievoetbal, maar bovenal sportief. Er waren 9 teams 

verdeeld over 2 poules. De winnaars van beide poules speelden in een 
zinderende finale. Napoli was de geduchte tegenstander tegen het altijd 

lastige Juventus waarbij Napoli uiteindelijk de winnaar was. 
                                                                         Elftalcommissie TVO 
 

 
Trotse winnaars van het team Napoli 

 

 

ZIJLIJN 
Herinneringen 
Tijdens de nieuwjaarsvisite van mijn familie komen er heel wat oude 
verhalen langs. Mijn broer Frans is de elfde januari jarig. Ik was bijna 

twaalf toen hij geboren werd. Moeder had in de week voor hij geboren zou 
worden haar tanden laten trekken,want ze moest toch het kraambed in en 
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zo waren dat twee vliegen in één klap. Dat heeft ze wel geweten! Ze kreeg 
zulke zware bloedingen dat de tandarts aan huis moest komen. Het nieuwe 
gebit kwam weken later pas. Frans, mijn nieuwe broertje, was de eerste 

van oonze vief klêne jongs! Hij werd onlangs 60 jaar. In onze familie word 
je   dan het zestig plus boek aangereikt. Het is de bedoeling dat je daarin 

je levensverhaal vertelt, eventueel opgevrolijkt met foto‟s of andere voor 
jou belangrijke dingen. Je hebt de verplichting om voor iederéén  een 
afschrift te maken en dat ook naar de broers in Nieuw-Zeeland en Canada 

te sturen.  
 

Het is leuk om zo over het leven van je zussen en broers te lezen. Ook 

onze kinderen lezen daar graag in. Opvallend daarbij is dat je dezelfde 
gebeurtenissen soms op een heel andere manier beleefd hebt. Dat heeft 
natuurlijk ook te maken met de grote leeftijdsverschillen. De oudste drie 

waren meisjes die moeder bijstonden in haar werk. Toen wij, die meisjes 
ouder werden, had ze vijf jongens in huis. Dat was voor haar ook geen 
probleem, die werden evengoed ingeschakeld als het nodig was. 

Aardappels schillen konden  ze b.v. als de besten. Maar ja, een emmer vol 
was wel heel veel. Broer Frans had daar wat op bedacht. Hij maakte onder 
in de emmer een dubbele bodem van brandhout en was daardoor met het 

schillen vlot klaar. E.e.a. werd de volgende dag natuurlijk wel ontdekt en er 
zal vast wel een straf op gevolgd zijn. Maar ik weet zeker dat moeder er, 
inwendig, wel om gelachen heeft. Mijn familie, je kunt er  wel een boek 

over schrijven. 
                                                                                   Rie Menkehorst 
 

 

 
De werkgroep AED Beckum heeft zich de laatste tijd bezig gehouden met 

het maken van een plan om het Project AED Beckum te kunnen 
financieren.  
Zoals u hebt kunnen lezen in de BBB van september stopt de subsidiering 

na 2011. De kosten om dit project te kunnen handhaven hebben wij 
geschat op minimaal € 1750,- / jaar. Dit bedrag is nodig voor het 
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onderhoud van de AED‟s (2x) en de reanimatie + AED-cursussen (zowel 
nieuw als herhaling). 
 

Nog eens de alarmering in vogelvlucht 
Als u in een situatie terecht komt waarbij iemand zich duidelijk niet goed 

voelt dan is het verstandig 112 te bellen. De meldkamercentralist zal in 
geval van een hartstilstand eerst 2 ambulances sturen en vervolgens het 
alarmeringssysteem in werking zetten. De hulpverlener, ingeschreven in 

het systeem, die binnen een cirkel met een straal van 500 tot 1000 meter 
van het slachtoffer woonachtig is (het systeem bekijkt dit automatisch) 
krijgt op dat moment een SMS-bericht op de mobiele telefoon met 

instructies. Deze instructies kunnen inhouden "start reanimatie" of "haal de 
AED" met daarbij genoemd de plaats van de AED, eventueel de pincode 
van de kast en het adres van de hulpvrager. Het is de bedoeling dat de 

hulpverlener het bericht opvolgt en zich vervolgens zo snel mogelijk naar 
het genoemde adres begeeft om te reanimeren en/of de AED in te zetten.  
 

Dit is mogelijk in ieders belang … EN HIER HEBBEN WE DUS UW HULP BIJ 
NODIG. Binnenkort zullen wij concrete acties ondernemen. Ten 1e willen 
we ieder gezin benaderen met het verzoek om een jaarlijkse bijdrage van 

ongeveer 10 euro per gezin te doneren. Ten 2e zullen we bedrijven en 
zelfstandig ondernemers gaan benaderen die een band met Beckum 
hebben om dit project financieel te steunen. 

 
Voor het actief benaderen van inwoners en bedrijven zoeken wij nog 

mensen die ons hierbij willen helpen. Voor vragen of aanmelden kunt u 
contact op nemen met een van de werkgroepleden. Er is een rekening 
nummer geopend ter ondersteuning van de werkgroep AED onder de 

noemer van de dorpsraad waarop eventueel schenkingen of giften van 
harte welkom zijn. 
Het rekeningnummer is: 1614.78.522 ten name van AED rekening.  

 
Voor nieuwe cursisten is er op dinsdag 20 maart 2012 de mogelijkheid om 
de reanimatie + AED-cursus te volgen. Men dient zich hiervoor op te geven 

bij Marianne Wielens via mail: marwiels@hotmail.com of telefonisch: 
3676587. Uiterlijke opgavedatum is 15 februari 2012.  
Wordt vervolgd. 

Werkgroep AED. Rita Temmink, Ellis Bunte, Marianne Wielens en Thea 
Lintsen 
 

 

DE ZONNEBLOEM afdeling Beckum 
Wij wensen u voor 2012 alle goeds toe en vele zonnige dagen. 

mailto:marwiels@hotmail.com
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Het jaarthema voor 2012 is: aandacht voor elkaar, met oog op de 
toekomst. Aandacht voor elkaar is natuurlijk de kern van de Zonnebloem. 
Alleen als we met open vizier en open armen in de maatschappij staan, 

gaan we een zonnige toekomst tegemoet. Onze Zonnebloem-afdeling telt  
zestien vrijwilligsters. Elke vrijwilligster heeft een eigen taak binnen ons 

team maar we proberen zoveel mogelijk als èèn team naar buiten te 
treden. Vaak worden we geholpen door mensen uit Beckum als we een 
activiteit organiseren. Deze mensen willen we graag hartelijk danken voor 

hun inzet van het afgelopen jaar. Tevens willen we alle mensen bedanken 
die ons financieel hebben gesteund in 2011. Met uw hulp en uw bijdrage 
hopen we in 2012 weer leuke activiteiten te mogen organiseren voor onze 

gasten. We bedanken natuurlijk ook onze gasten voor hun aanwezigheid, 
de vriendelijke woorden en de blijde gezichten. Als u geniet, is dit vaak 
wederkerig en genieten wij ook. 

Voor 2012 staan weer een aantal activiteiten op het programma: 
- de boottocht,- de ontmoetingsdag,- de zonnedag, - de ziekendag, 
- ontspanningsmiddag. 

In Beckum Beter Bekeken kunt u maandelijks een stukje over de 
Zonnebloem lezen. Wanneer er datums bekend zijn van onze activiteiten 
zullen we ze vermelden. Tevens zullen we vermelden waar u zich kunt 

opgeven.We hopen u te mogen verwelkomen bij onze activiteiten. 
                                                                                    Carla Aalbrecht 
 

DAGBOOTTOCHT-REGIO ZONNEHOF- ZONNEBLOEM 
Vrijdag 13 april 2012 is de jaarlijkse dagboottocht van de Zonnebloem, 

Regio Zonnehof. We gaan met de bus naar de haven in Zutphen. De boot 
vaart op de IJssel. Het is altijd een mooie en gezellige dag. 
De kosten zijn € 35,00 per persoon, inclusief de bus naar Zutphen. 

(Koffie/thee, drankje/hapje en warme maaltijd zijn inbegrepen) 
Heeft u zin om deze dag mee te gaan, geef u dan op voor 15 maart 
bij Els Harink 074 3676574. Ook voor meer informatie kunt u haar bellen. 
 
 

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. 
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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 Terneuzen van 18 juni t/m 22 juni 2012. 
We gaan op excursie naar o.a. Gent - Brugge en Middelburg. We verblijven 
in het 4 sterren Hampshire hotel Chuchil Terneuzen. 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 
Dinie Raanhuis  tel. 0547-292381 
 
 

Opinie; de wereldvisie van Jan Busscher 

Oorlog, waar is dat goed voor? 
Blijkbaar hebben de presidenten van de VS nooit het bekende  werk van 

Sun Tzu gelezen met de titel: “The Art of War”. Sun Tzu legt op de derde 
pagina van zijn werk al uit:  ”Er is geen enkel land dat ooit profijt heeft 
gehad van een langdurige oorlog.”  

Op een duidelijke manier laat hij zien dat een langdurige oorlog funest is 
voor een land. Simpelweg omdat het een ontzettende inspanning vraagt en 
er op de lange termijn zelden iets constructiefs voor terugkomt. De strijd 

die Amerika sinds 2001 voert in Afghanistan, Pakistan en Irak kostte  de VS 
al minstens  3700 miljard dollar. Als we dit delen door het aantal inwoners 

van 312.837.000 dan wordt duidelijk dat elke burger in de VS van jong tot 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 1, 2012 
pagina 27 

oud ongevraagd iets minder dan 12.000 dollar mag  meebetalen aan dit 
kostbare avontuur. Dit bedrag had de overheid niet, dus het volk mag dit 
geld, inclusief een dikke rente de komende jaren op tafel leggen bij de 

internationale bankiers. De oorlog werd begonnen met de drogreden van 
terrorisme en massavernietigingswapens, later heeft de VS openlijk 

toegegeven dat de reden voor de oorlog voornamelijk over olie ging! 
 
En dan nu even de andere kant: Stel, dat Amerika in plaats van zich zo te 

focussen op het veilig stellen van fossiele brandstoffen, zich had gericht op 
het investeren in hernieuwbare energie, hadden ze dan uiteindelijk niet 
veel meer bereikt? Als we naar de prijzen van bijvoorbeeld zonnepanelen 

kijken en uitgaan van de huidige prijzen van 2.42 dollar per WP (WP is 
eenheid van gemiddelde opbrengst),  dan had Amerika in plaats van oorlog 
te voeren, voor dit bedrag elke inwoner van het land 4887 WP aan 

zonnepanelen kunnen geven. Als we hierbij conservatief rekenen met 
Nederlandse opbrengstrendementen dan levert een systeem van deze 
omvang jaarlijks 3909 kWh aan elektriciteit op. Een gemiddeld gezin in 

Nederland gebruikt jaarlijks rond de 3500 kWh. Kortom, als de VS in plaats 
van in oorlog, in hernieuwbare energie had geïnvesteerd dan had heel 
Amerika op het gebied van stroom nu meer dan volledig zelfvoorzienend 

kunnen zijn… Daarbij had het ook nog eens anderhalf miljoen 
mensenlevens gescheeld die nu in de strijd zijn omgekomen. 
 

We staan erbij en kijken ernaar…. Kortom, oorlog voeren is dom en duur 
en iedereen weet dat en toch gebeurt het steeds weer en alleen in het 

belang van een kleine groep. Zwitserland laat al enkele eeuwen zien dat 
het anders kan en waar Nederland vroeger ook graag neutraal was, is 
Nederland nu helaas maar al te vaak in de voorste rijen te vinden om mee 

te doen aan de domme avonturen van de VS en de NAVO. Zowel in het 
Midden-Oosten als in Noord-Afrika speelt ons land zo‟n kwalijke rol. 
Blijkbaar alleen in het belang van Onze Royal Dutch Shell, deze 

multinational heeft inmiddels mooie contracten binnen in Irak en 
overweegt inmiddels ook terug te keren naar Libië.  De gewone 
Nederlander kost het een heleboel geld en ook zo nu en dan een familielid 

Aan de andere kant heeft het politici als Wouter Bos, Frits Bolkestein en 
Wim Kok wel aardige baantjes bij de Shell opgeleverd…. En dan denk ik 
wel eens, wie van die nuchtere Hollanders die dit alles doorzien gaan de 

volgende keer nog naar de stembus. 
                                                                                       Jan Busscher 
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Beckumers met wijze woorden  
over parochiezaken 
In het parochiële maandblad Geestig van de H.Geestparochie van januari 
waren enkele dorpsgenoten aan het woord. En ze brachten hele zinnige, 
realistische zaken te berde.  

Wim Waanders sprak over de noodzaak van solidariteit en compassie, 
waakzaam zijn dat de welvaart ons niet overspoeld. „Vroeger zorgde de 
kerk voor het geestelijk welzijn, dat heeft de overheid overgenomen. Maar 

het blijkt dat de verzorgingsmaatschappij die is ontstaan, niet door die 
overheid kan worden waargemaakt. De geloofsgemeenschappen hebben 

nu feitelijk de opdracht om een samenleving te creëren waarin we gelukkig 
zijn met elkaar‟. In zijn visie moeten nieuwe normen en waarden worden 
ingericht. „Voor vrede en stabiliteit zullen de rijkere landen een stap terug 

moeten doen in de welvaart omwille van vrede in- en met de armere 
landen‟. Juiste woorden, waarin ieder individu zich zou moeten kunnen 
vinden.  

Alwie Mulder presenteerde een visie Vitaal Gebruik van Kerkelijke 
Gebouwen in Overijssel. Als lid van de locatieraad van Beckum zet hij zich 
in om opties te bestuderen tot gedeeltelijk hergebruik van de H. 

Blasiuskerk. „Als bestuur van de H.Geestparochie zijn we gaan praten om 
de leefbaarheid van het gebouw te kunnen handhaven. Dus gedeeltelijk 
een andere invulling te geven om meer inkomsten te genereren en eea. 

rendabel te houden‟. Daartoe is een werkgroep ingericht die mogelijkheden 
daartoe in beeld moet brengen. Die mogelijke opties behelzen; een 
multifunctionele optie waarin plaats is voor bv. een dokterspost o.i.d. 

schoolfunctie met oa. een kinderdagverblijf of een buurtvoorziening voor 
het verenigingsleven. Alwie beseft dat deze materie gevoelig ligt bij veel 

parochianen en ook; wat vindt Utrecht ervan? Hierover zijn al kritische 
vragen gesteld, want „toestemming zal toch niet zomaar gegeven worden‟? 
Alwie; ‟we moeten nu verder, het mag niet onder in de lade belanden. 

Beckum is wel een apart dorp‟. Hoe het gecompliceerde proces ook ligt, het 
is al winst dat de nek wordt uitgestoken om deze gevoelige materie onder 
de aandacht te brengen. Want dat er veranderingen moeten komen om het 

instituut Kerk voor Beckum te kunnen handhaven is onomkeerbaar in deze 
tijd. Dat bewijzen de ingrijpende plannen, lees de reeds genomen 
besluiten, om in Haaksbergen en Boekelo kerken op te heffen. 

Geen doemdenken maar realisme 
En deze constateringen worden nog eens onderstreept door Wim en Alwie 
nadien. Wim: “Hergebruik van kerkgebouwen, die discussie loopt al langer. 

Het zou zo maar eens zo kunnen zijn, dat we op termijn binnen de H. 
Geestparochie van zes kerkdorpen twee kerkgebouwen open kunnen 
houden voor Misvieringen en vier gebouwen dienen voor breder en 
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commercieel gebruik”. Alwie concludeert tenslotte: “Als er niets gedaan 
wordt, functioneert de kerk in Beckum over tien jaar niet meer”.  
                                                                                   Jan Ottink 
 
 

DE JEUGD HEEFT WAT TE VERTELLEN… 
Matthijs Moorman, leerkracht groep 8 presenteert: 

“De meiden van groep 8” 
Wij zijn gevraagd om een stukje in de BBB te zetten. We zullen ons dus 
zelf maar even voorstellen! Wij meiden houden natuurlijk van shoppen en 
mode! Maar ook van make-up en leuke dingen doen. In de stad kopen we 

vaak kleding, make-up, nagellak en sierraden. We zitten ook vaak achter 
Hyves, lekker chatten met vrienden en vriendinnen. Ook houden we wel 
van een feestje! Nu zullen we ons even voorstellen! 

Heey Hallo Hoi 
Ik ben Pem Groothuis. Volgend jaar wil ik graag naar Twickel Delden. Het 

lijkt me leuk om volgend jaar naar een nieuwe school te gaan. Het lijkt me 
leuk om nieuwe vriendinnen te maken en het gala van school lijkt me heel 
leuk! In groep lijkt me de musical heel leuk en het kamp! 

Ik ben Lotte! Volgend jaar wil ik graag naar Lyceum De Grundel. Jippie! Mij 
lijkt de middelbare school wel leuk want je leert er allemaal nieuwe mensen 
kennen. Ik heb ook erg zin in het kamp en de musical. 

Heey ik ben Roos, Volgend jaar moet ik een school kiezen. Ik denk dat ik 
naar Delden ga. Mij lijkt het wel leuk dat je er nieuwe kinderen leert 
kennen. Ook lijkt het me wel spannend naar zo‟n nieuwe school. Maar nu 

verheug ik me op de leuke dingen in groep 8 zoals: kamp en de musical 
natuurlijk! 
Ik ben Romee Kasteel. Ik ga waarschijnlijk naar Twickel Delden. Het lijkt 

me een leuke school. Op de nieuwe school lijkt me het schoolfeest het 
leukst. In groep 8 heb ik veel zin in de musical. 
Heey hai hoi, 

Ik heet Pien! Ik wil volgend jaar naar de Montessori in Hengelo, want dat 
lijkt me een leuke school. Het huiswerk lijkt me niet leuk maar de rest wel. 
In groep 8 lijkt me de musical en kamp erg leuk! Ik heb er veel zin in……. 

Ik ben Bente Beltman Ik wil volgend jaar graag naar het Montessori. Het 
lijkt me een hele leuke school! Wat me niet zo leuk lijkt is het huiswerk, 

maar dat hoort er gewoon bij.  
Ik heb ook erg zin in het kamp en de musical in groep 8. 
Ik ben Ilse Grootte Bromhaar. En ik ben elf jaar. Ik ga waarschijnlijk naar 

het Bataafs Lyceum of naar Montessori. Het lijkt me leuk om naar de 
middelbare school te gaan want dan maak je nieuwe vriendinnen. Maar het 
lijkt me ook spannend omdat je bij allemaal vreemden in de klas komt. Wat 

me in groep 8 nog leuk lijkt is het schoolkamp en de musical. 
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Hallo daar! Ik ben Melanie Verkerk. Ik weet nog niet naar welke school ik 
ga. Ik ga kiezen uit: Twickel Hengelo, Grundel Lyceum, en Bataafs Lyceum. 
Het lijkt me leuk om naar de hogere school te gaan. Want je ontmoet dan 

allemaal nieuwe vriendinnen en een grotere school. De eindmusical en het 
schoolkamp lijkt me super leuk. Ik hoop dat we een leuke eindmusical 

mogen spelen. 
Heey hallo, Ik ben Anouk. Ik zit in groep 8 van basisschool De Bleek. Het is 
een leuke school en ik vind het best jammer dat we volgend jaar naar een 

andere school moeten. Ik heb veel zin in de musical! Ik hou best wel van 
acteren. Ik heb geen zin in kamp. Dat vind ik niks. 
Ik wil volgend jaar graag naar Twickel Delden, want dat lijkt me een leuke 

school. Ik vind het wel best spannend om naar het VO te gaan. 
Zo dat was dat! Ik hoop dat jullie ons nu wat beter hebben leren kennen. 
En natuurlijk geven wij ook de pen door aan…TVO volleybal meisjes B1. 
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Indrukken van de regionale vogeltentoonstelling van Vogelvreugd in ‟t 

Geertman 
 

Open dagen Historisch Archief Beckum e.o.  
Het Historisch Archief Beckum en omgeving houdt een open weekend op 

11 en 12 februari 2012. 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. 

Er zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan de volgende 
verenigingen: Stichting Cross Sport Beckum; Toneelvereniging 
“Levenslust”; ABTB; KWJ; KVO. 

Wij zullen het op prijs stellen u op onze open dagen te mogen begroeten. 
Plaats:   Proggiehoes Beckum Data: 11 en 12 februari 2012 
Tijden:  zaterdag 11 februari van 14.00 – 17.00 uur 

            zondag   12 februari van 11.00 – 17.00 uur 
 
 

Levenslust vertelt… 
Iedere maandagavond is het raak. De spelers van de toneeluitvoering in 

het voorjaar  moeten vol aan de bak om opnieuw waar te maken waarvoor 
ons publiek twee keer per jaar naar het Proggiehoes komt: even weg uit de 
waan van de dag, er even tussenuit voor een lekker avondje toneel in 

Beckum.  
Binnen een tijdsbestek van ruim drie maanden moeten de spelers de tekst 
kennen en moeten ze de personages kunnen spelen. Een grote opgave 

voor spelers en regisseur Joop van den Berg. Maar wat voor het publiek 
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twee keer per jaar geldt, geldt voor de spelers iedere maandagavond; we 
zijn er lekker even tussenuit en maken lol met elkaar. En natuurlijk vragen 
wij ons in de pauze ook af, of FC Twente nog mee zal doen om het 

kampioenschap, of we nu wel of niet een cruise moeten boeken,  of er nog 
een Elfstedentocht komt, maar daarna gaan we verder met waar we 

gebleven waren, het voorbereiden van het avondje uit. Hierbij worden de 
spelers verrast met de vorderingen die de decorploeg maakt zodat zij zich 
nog beter kunnen inleven in de rollen. 

Om u alvast in de stemming te brengen: de komende productie heet 
“Bospeen en blinde vinken”  en vertelt het verhaal  over Simon Akkerman 
en zijn hardwerkende dochter Elsie die samen een groentezaak in een 

volksbuurt hebben. Het voortbestaan van de zaak wordt echter bedreigd 
door de eigenaresse van een concurrerende supermarkt. Maar Simon houdt 
zijn hoofd koel en z‟n poot stijf! Zijn enige zorg is een goeie vent te vinden 

voor zijn dochter. Toeval helpt een handje want de dochter krijgt, als ze 
met de vrachtauto van de veiling komt, bijna een aanrijding met een 
zekere Hans. Slechts door keihard op de rem te gaan staan kan ze een 

ongeluk voorkomen, maar de lading belandt op de rijweg. Hans, een 
gentleman, bestelt een taxi voor Elsie, ruimt zelf de boel op en brengt de 
vrachtauto persoonlijk terug. Elsie is helemaal weg van hem.  Maar dan 

krijgt het verhaal een hele andere wending….Nieuwsgierig geworden? Dat 
is ook de bedoeling! Maar u moet nog even wachten, de speeldata in maart 
worden over enkele weken bekend gemaakt.  

                                                      Namens Levenslust, Arjan Lammers 
 

 

 
Het team Hugo's Homies trok bij het Badentrend recreantentoernooi weer 

aan het langste eind 
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KVO NIEUWS 
Rond de jaarwisseling hebben onze leden het jubileum kookboek ontvangen. U kunt 

dit boek na bestellen voor €  15,- bij Marga Wijlens tel. 074-3676445. 
woensdag 18 januari was de heer de Maar aanwezig met een enthousiaste lezing 
als voorbereiding op onze busreis naar Veenhuizen op woensdag 6 juni 2012. Het 

was zeer gezellige avond met een kleine 50 dames. 
Op dinsdag 14 februari gaan we op bezoek bij de Syrische Orthodoxe kerk in Glane. 
Vertrek om 9.00 uur bij de kerk. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Marga 
Wijlens tel. 3676445 en Karin ten Dam tel. 3575230 

 

 
En de jonge dynamische zwart geklede dames van Toppers wonnen bij de 

prestatiepoule in het volleytoernooi 
 

 
Louis Ezendam heeft samen met Ronny Vliesz de Maxxis ScanCoveryTrial gereden. 
Ze hebben van 6 jan. t/m 14 jan j.l. ruim 7000 km gereden. Dit alles voor KIKA. 

Ook Ronnie Markink en Mark Asbroek hebben meegedaan. 
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Datumbank 
27 jan.  TVO; Voice of TVO 

 1 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 3 febr.  Jeugdraad;  Coctail avond in ‟t Proggiehoes. 

Aanvang 20.00 uur 

 7 febr.  Soosmiddag 
11-12 febr. Stichting Historisch Archief eo; Open dagen 
14 febr.  KVO; Bezoek aan het Syrische Orthodox klooster in Glane 
15 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

18 febr.  Oud Papier 
29 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 6 maart Soosmiddag 

14 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 maart Oud Papier 
28 maart KVO; Paasactiviteiten in ‟t Proggiehoes. 

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

 9 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
25 t/m 28 mei Pinksterfeesten 

 3 juni  1e H. Communie 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2012 t/m vrijdag 2 maart 2012 

Paasweekend  vrijdag 6 april 2012 t/m maandag 9 april 2012 

Meivakantie  maandag 30 april 2012 t/m vrijdag 4 mei 2012 
Hemelvaart  donderdag 17 mei 2012 t/m vrijdag 18 mei 2012 
Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 

Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

Parochienieuws Vieringen februari 2012 
 

Za. 04 feb. 19.00 uur: GEEN VIERING 

Zo. 05 feb.  9.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    pastores Hoogland en Ogink ( Dames- en  
                                                   herenkoor ) + BLASIUSZEGEN 

Za. 11 feb. 19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING MET SAMENZANG: 
    Pastor Escher 
Zo. 12 feb.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 18 feb. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 19 feb.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING  
    Pastor Ogink ( Spirit ) 

Wo. 22 feb. 19.00 uur: ASWOENSDAG: pastor Golianek 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 25 feb. 19.00 uur: GELEZEN EUCHAR. VIERING: PastorGeurts 
Zo. 26 feb.  9.00 uur: GEEN VIERING 
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TVO handbalbestuur meldt 
Het bestuur heeft een aantal mutaties ondergaan. Suzan Annink bemand het 

secretariaat, Hennie Assink is lid Algemene Zaken, Saskia Karnebeek notuliste, 

Katyana Ottink en Simone de Wit PR&Communicatie, Martine Wijlens 

secr.Technische Commissie, Eddy Meyer lid beheer-accommodatie in de TC. 

Sponsoring voor alle TVO teams is nog niet rond. Mn. voor dames 3 en de A-

jeugd moet het handbalbestuur nog „voorschieten‟. Zoeken naar nieuwe 

sponsoren heeft derhalve hoge prioriteit. 

 

Herstructurering Nederlands Handbal Verbond 

Dat kreeg per 1-1-2012 zijn beslag. Alle huidige afdelingsmedewerkers komen in 

dienst vh NHV te Oosterbeek maar worden gevoed door regionale steunpunten. 

Over opheffing van afdelingen en financiële consequenties na de herstructurering 

volgen nog nadere mededelingen. 

                 Zo lezen we –samengevat- in de TVO handbal nieuwsbrief Break-Out 
 

 

Deze maand… in een volzin 
Het is akelig en griezelig om te zien hoe de mensheid in „de welvaarts wedloop naar 

steeds meer en steeds groter‟ onverantwoorde risico‟s neemt en de ramp van het 
monster-cruiseschip bij de Italiaanse kust is daar weer een treffend voorbeeld van en 
Geert Wilders twittert zich langzaamaan steeds meer uit de markt met oliedomme 

berichten hetgeen onverlet laat, dat de dartkoorst- en gekte weer even over 
Vroomshoop neerdaalde door de winst in Lakeside van ene Christian Kist, Edwin 
Nijhoff via VOH herontdekt werd terwijl Frank Kerckhaert straks in oktober stopt als –

aimabele – burgemeester van Hengelo en wij als nuchtere Beckumers gewoon 
radicaal in het midden oftewel met beide benen op de grond blijven staan, ja toch? 
 
 

 

 
 


