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                     Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 
kunnen een abonnement nemen op BBB à 25 euro per jaar. 
Info/opgave via. Johan Menkehorst. 
 

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S 
teksten & coördinatie Jan Ottink 
opinietekst Jan Busscher 
tekstverwerking Marga Wijlens, Julisca Temmink, Diny Annink 
vormgeving & layout Bert van Dijk, Jan Ottink 
foto’s Harry Jannink 
kopiedruk Tonnie Vossebeld, Leo van ’t Bolscher 
verzending & distributie Johan Menkehorst + BBB afwerkploeg 
advertenties Tonnie Vossebeld 
eindredactie Jan Ottink
TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info tekstverwerking 
info layout 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering 
 
BBB-tjes en advertenties 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

l
3676445-3676356-3676284 
3676119; email: bert.vandijk@home.n  
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
kopybus BBB in sportzaal of email: 
janottink@home.nl 
bij voorkeur per email: 
advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
J 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. 91.67.32.975, 
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven 2e halfjaar 2010: 
23 juni-22 september-20 oktober-24 november-22 december 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 



Jaargang                           Nummer 
 
32                                              06 
 
Nederland is in de ban van het WK voetbal en heeft sobertjes de 8e finales 
bereikt. De St. Druk voor Beckum is uitgebreid en gaat taken herverdelen; 
meer hierover in de volgende BBB. Ondertussen is deze extra dikke zomer 
BBB geproduceerd met breed dorpsnieuws uit alle geledingen. Veel sport- 
en Pinksterfeest-(na)beschouwingen in woord en beeld, dat alles gevat in 
maar liefst 32 artikelen.  
VEEL LEESPLEZIER EN PRETTIGE VAKANTIE wenst de redactie u toe! 
 
Laatste week nieuws 
> Bestuurlijk handbalnieuws gelezen in Break Out; Hennie Noordink stopt 
op de komende jaarvergadering als voorzitter, daarentegen komt José 
Mentink terug als voorzitter vd. technische commissie… 
> Zondag jl. werd formeel afscheid genomen van Chiron ter Doest als 1e 
elftalspeler en grensrechter Marco Ottink, de foto houdt u tegoed!.. 
> De TVO acc.werkgroep + schoonmaakdames togen maandag jl fietsend 
door Oele, speelden midgetgolf in Delden en verpoosden nadien aange-
naam in de Geertman kantine, mooie middag… 
 
UITNODIGING >> OPEN HUIS   
DE VERBOUWING IS KLAAR!! OM DIT MET ONS TE VIEREN NODIGEN WIJ U UIT OM OP 
ZONDAG 27 JUNI TUSSEN 13.00 EN 17.00 UUR ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE 
EN EEN DRANKJE EEN KIJKJE TE NEMEN IN ONS NIEUWE EETGEDEELTE. 
IN DE HOOP U DAN TE BEGROETEN, BENNIE EN EVELIEN CAFÉ HALFWEG BECKUM 
         PAST.OSSESTRAAT 49      7554 SW BECKUM        TEL. 074-3676615 
 
Deze maand… in één volzin 
De kogel is door de kerk, links heeft haar zin, de dominantie van het CDA is voorbij 
en ondanks alle kleine nuanceverschillen zullen we linksom of rechtsom iets 
moeten inleveren maar daar komt de gemiddelde burger best overheen evenals de 
lichte hamstringblessure van glazen Robben na aanvankelijke hartkloppingen de 
wereld niet doet vergaan wat onverlet laat dat de olieramp aan de westkust van de 
VS nog eens de broosheid van het economische welvaartsysteem van de wereld 
benadrukt en Joran vd Sloot is er nu in geslaagd om zichzelf definitief te 
vonnissen, – ik zou zeggen; weg advocaten, weg persaandacht en eeuwige 
opsluiting – en in Beckum …is het nieuwe sportveld voltooid en teisterde een golf 
van inbraken de buurtschappen Oele, Engelbertsweg en ook Stepelo, ook dat nog! 
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Wat u allemaal leest in deze juni BBB 
> Laatste week nieuws   > Persbericht Sensoor-Oost 
> Deze maand in één volzin  > ‘De Boer op’ Haaksbergen 
> TVO bestuurstafel   > Muiterweek 4-10 augustus 
> Zorgen over de kerk, afscheid en  > Schilderschool Beckum? 
> Parochieavond Locatieraad  > Halve marathon Boekelo 
> Oranjecomité; Koninginnedag  > KVO bustocht 
> Alles over de Pinksterfeesten  > BBBtje 
> Bedankje basisschool   > Spetterende zeskamp 
> Bib.bus blijft (nog een jaar?!)  > Visie;Het 2012 fenomeen 
> Terugblik TVO handbalseizoen > Fiets4daagse Haaksbergen 
> Mijmeringen    > BBQ BBB medewerkers 
> Luk akkefietjes   > Dorpsraad actua 
> Oproep Diane Hofstede  > Zijlijn 
>.Buiten proporties, column  > Open huis Knippert 
> Terugblik TVO voetbaljeugd  > Parochienieuws 
> Zonnebloemloterij en Zonnedag > Datumbank 
 
 

TVO bestuurstafel 
Handbalveld 
Het multifunctionele  handbalveld is inmiddels opgeleverd aan TVO Omni 
en gereed voor gebruik. Dit zijn de afspraken over dit veld: 
Het veld is in eigendom en beheer bij TVO Omni en wordt enkele keren per 
jaar mede gebruikt door TVO tennis. Het veld staat in eerste instantie de 
handbal ter beschikking voor wedstrijden en trainingen. Daarnaast kan het 
met gepast schoeisel ook gebruikt worden voor (jeugd) voetbaltraining. 
Mits geen vandalisme etc. plaatsvindt en het juiste schoeisel gebruikt wordt 
staat  TVO ook toe dat het veld gebruikt wordt als trapveld voor de jeugd 
van Beckum. Een ieder die zich echter misdraagt zal de toegang tot het 
veld ontzegd worden, zonodig worden ouders in kennis gesteld, waarbij de 
reden aangegeven zal worden. 
Dit zijn de hoofdregels voor het nieuwe handbalveld. In TVO nieuws wordt 
e.e.a. uitvoerig gepubliceerd en zo nu en dan herhaald. 

1. Alleen goedgekeurd schoeisel op de baan, dit zijn sportschoenen 
zonder noppen of uitwendig profiel en geen zwarte zolen die 
afgeven op de baan. 

2. Altijd schoeisel ontdoen van zand en modder alvorens de baan te 
betreden, bij het ophalen van ballen altijd via de toegangssluis en 
de schoonloopmat het veld betreden en schoeisel reinigen. 

3. Geen drinken nuttigen op het veld en geen zwerfafval, lege blikjes 
etc. achterlaten op of rond het veld, hier staan afvalbakken. 

4. Niet roken op de baan of in de dug outs (brandgevaar 
kunstgrasmat) 

5. Altijd de aanwijzingen van TVO kaderleden opvolgen 



 

 
Het fraaie nieuwe sportveld, nu compleet met dug outs en doelen 

 
Bomenkap 
Hierbij melden wij kort de actuele stand van zaken rond de bomenkap. In 
overleg met parochie locatieraad en gemeente heeft TVO de 
verantwoording (niet de schuld) op zich genomen van de gevolgen van de 
bomenkap. Dit om de parochie te ontlasten en voor de gemeente om op 
een niet omslachtige wijze de contacten hierover te kunnen onderhouden. 
De oplossing (herplantplicht) is echter geheel bij de dader(s) neergelegd. 
Momenteel worden er plannen uitgewerkt die mogelijk dit najaar al aan de 
gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. Als er een goedgekeurd 
plan is dan wordt zo spoedig mogelijk tot herplant overgegaan. Liefst 
komend plantseizoen al, lukt het echter niet voor de komende winter dan 
mag herplant ook nog in het plantseizoen 2011-2012 plaatsvinden. Ook 
moet voor een langdurige instandhouding van de nieuw geplante bomen 
gezorgd worden. 
In de jaarvergaderingen hoopt TVO al een goedgekeurd plan aan de leden 
te kunnen presenteren. 
 
Gezocht 
Wij zijn op zoek naar iemand die af en toe nog wel een uurtje over heeft, 
niet vast wil zitten aan vaste tijden en/of vergaderingen wil bezoeken, 
maar toch wel iets wil doen voor het goede doel, in dit geval s.v. T.V.O. 
Wellicht bent u of ben jij dan wel onze aangewezen persoon. 
Wij zijn op zoek naar iemand die de inkoop van alle sportkleding van sv 
TVO coördineert. Op dit moment regelt Willy Wijlens dit. Zij heeft 
aangegeven (binnen niet al te lange tijd) te willen stoppen met deze 
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werkzaamheden. Willy regelt de inkoop van de kleding en heeft dus 
contacten met de verschillende afdelingsbesturen (opdrachtgevers) en met 
de sponsorcommissie. Mogelijk belangstelling en graag wat meer 
informatie? Dat kan, bel gerust met Willy Wijlens 06-29513324 of met 
Angela Morsink (sponsorcommissie) 074-2503419. 
 
 

Zorgen over de kerk maar veel respect voor de 
vrijwilligers 
Het is knap, dat ondanks opgelegde dictaten en tegenwerking vanuit het 
Bisdom de parochiële veranderingen in onze regio gestalte hebben 
gekregen. Van parochieel samenwerkingsverband Zuid-West Twente tot 
Heilige Geest parochie. Inderdaad, als je met een realistische kijk op de 
zaken de laatste jaren beschouwd, moet je concluderen, dat er in de 
geloofsgemeenschappen binnen de Heilige Geest parochie een bijzondere 
solidariteit heerst. Met veel inzet van vrijwilligers voor het hele 
kerkgebeuren. Dus ook in Beckum en dat verdiend respect.  
Want het autoritaire gedrag naar buiten toe en halsstarrige vasthouden 
aan verouderde waarden en inzichten vanuit het Kerkelijk gezag doet 
menigeen verdrietig het hoofd schudden. En daar is de staf van ons 
Bisdom olv. kardinaal W. Eijk mede debet aan. Natuurlijk, normaliter gaat 
men geen kritiek op het kerkelijk beleid geven, ‘dat hoort niet’. Men heeft 
zeker bezwaren, maar men zwijgt en berust. ‘De hogere macht is 
autonoom’. 
 
Na deze inleiding zullen bij een aantal volgzame plaatsgenoten wel 
wenkbrauwen gefronst worden. Respect voor hun mening, maar dat moet 
dan maar. Want de beschreven conclusies zijn ook al in het jaarverslag 
van de geloofsgemeenschap H. Blasius Beckum weergegeven. Waar 
pastor Huisman in de inleiding gewag maakt van “het slechte kerkelijke 
nieuws in de media het laatste jaar” en ook “de materiële kant van de 
geloofsgemeenschap is belangrijk. Een kerk is nodig en wordt door de 
locatieraad gekeken naar alle benodigde ruimtes voor de toekomst van 
een leefbaar Beckum”. Deze hint naar een studie om de kerk ‘betaalbaar’ 
te houden zou een beetje voortijdig in de krant zijn gekomen Ook al 
omdat in de publicatie ten onrechte ‘herbestemming van de kerk’ 
geformuleerd was. En het eerste tegengas vanuit het Bisdom verscheen al 
snel in een publicatie. ‘De kerk is vooreerst alleen bedoeld voor 
Eucharistievieringen’, zo was de stelling ongeveer. 
Tekenend was ook de beschrijving in het overzicht van het 
parochiebestuur van het Aartsbisdom Utrecht. Waarin -samengevat- de 
respectloosheid gevoeld werd bij het (niet) handelen nav. gestuurde 
brieven en mails omtrent voorstellen. Die louter opbouwend en positief 



waren geformuleerd inzake de aanstaande fusies. Inspraak was uit den 
boze, zo werd gevoeld en ‘het stoorde de parochieraad dat de vrijwilligers 
door het Bisdom worden behandeld of ze niet bestaan’.  
Maar, dat mag ook gememoreerd worden, gaande het fusieproces werd 
een meer positieve benadering gevoeld. En kregen betrokkenen het 
gevoel dat inspraak gewaardeerd werd en parochies een grote mate van 
zelfstandigheid blijven behouden. 
                                                                                            Jan Ottink 
 

 
Afscheid van parochiebestuur Beckum; Martijn Aalbrecht en Johan Eijsink, 

een fraai cadeau wordt door pastor Huisman uitgereikt 
 
Kort verslag van de jaarvergadering van de Locatieraad H. Blasius 
Op dinsdag 1 juni jl. vond de jaarvergadering plaats van de H. Blasius. Mede door 
de fusie en alles wat daarbij komt kijken, is dit jaar de jaarvergadering wat later 
gehouden.  
De opkomst was verrassend hoog en dat had ook alles te maken met de toelichting 
van het project ‘Kerk in de Steigers’ Men is aan het onderzoeken of het kerkgebouw 
multifunctioneel gebruikt kan worden, zonder dat de oorsprong van de kerk wordt 
aangetast. Beckum heeft een prachtig kerkgebouw, maar staat 90% van de tijd 
leeg en dat is financieel niet meer haalbaar. Roland Wolhof kwam met 4 varianten 
en bij alle varianten blijft een gedeelte van de kerk voor de erediensten. Er wordt 
ook nog aangegeven dat men vooral respectvol met het gebouw om wil gaan. Dit 
zijn echter alleen nog maar plannen, er is nog niets concreet. En als men in tijd 
gaat denken, kom je toch al gauw aan de 10 jaar. Er werd over het algemeen zeer 
positief gereageerd op de plannen, met uiteraard kritische kanttekeningen. 
Verder heeft Bennie Goselink het stokje overgenomen van Johan Eijsink. Johan is 
per 1 januari jl. afgetreden als vice-voorzitter van het parochiebestuur. En Bennie is 
nu de voorzitter van de locatieraad. Martijn Aalbrecht stopt per 1 juli a.s. als 
penningmeester om gezondheidsredenen. Mocht u denken: goh, penningmeester.. 
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leuk!!! Dan kunt u zich uiteraard altijd aanmelden! Pastor Huisman was ook voor de 
laatste keer aanwezig als pastor. Op 1 september a.s. gaat hij met emeritaat.  
 
Financieel was 2009 een zwaar jaar. Grote uitgaven, zoals een nieuwe cv-installatie 
voor in de kerk, werden afgewisseld met minder inkomsten. De kerkbijdrage is ten 
opzichte van 2008 nagenoeg gelijk gebleven en dat stemt positief. Harry en Ingrid 
van Bemmelen hebben, zoals inmiddels bekend, het beheer van het Proggiehoes 
overgenomen van Fons. Op 29 mei jl. is er in besloten kring afscheid genomen van 
Fons en van Johan en Martijn.  
 
Een vermelding waard: Contrast heeft geruime tijd zonder dirigent gezeten. Nu zijn 
ze een samenwerking aangegaan met het jongerenkoor van de Hoeve. Hier heeft 
pastor Huisman, de locatieraad en alle aanwezigen in het Proggiehoes diep respect 
voor. De Pastor gaat nog trakteren op gebak!!!! 
Nog een noodoproep van het dames- en herenkoor!!! Men zit ernstig om heren 
verlegen. Zingen in een koor gaat altijd beter dan alleen!!!! 
In een volgend nummer van BBB zal het volledige verslag komen. 
                                                      Met dank aan Bernadette Morskieft 
 
 

                     
Een koude wind, maar een droge, gezellige Koninginnedag-ochtend. Dit zijn de 
kenmerken van vrijdag 30 april 2010. Rond half acht werd De Stormbaan geplaatst 
en verankerd op het TVO veld.In het Geertman werd een Jungle – springkussen 
opgezet. De tent werd uitgevouwen, opgezet en de Nederlandse Vlag werd 
gehesen. Al voor 8.00 uur was de helft van de oranje balonnen opgeblazen. Een 
fluitje van een cent, maar we hebben dan ook een blaascomité, wat al jaren 
ervaring heeft. De heer Scholten bestuurde de bakfiets, terwijl mevrouw Colijn in 
de bak mocht plaatsnemen. 
Een groet groep mensen liep in de feestelijke optocht mee. We hebben als 
commissie dit jaar gekozen voor jong-volwassenen en dit is uitstekend bevallen 
.Graag voor herhaling vatbaar. 
 
Op het Blauwe Plein in de Wildbaan werd een “serenade” gegeven voor de 
omwonenden en de belangstellenden die meeliepen in de optocht. Op het 
Hoofdveld van TVO werd na een korte toespraak het Wilhelmus gezongen. De 
ballonnen gingen daarna de lucht in. Degenen die toch de ballonnentouwtjes aan 
elkaar hebben geknoopt vallen helaas buiten de prijzen. De jongste deelnemers 
vervolgden hun weg naar Het Geertman. Een drietal dames gaven een danshow en 
verder kon je blikgooien, geschminkt worden, spekjes-happen en een entertainer 
maakt grote en kleine figuren van ballonnen. 
De kinderen uit de hogere groepen hadden een zeskamp op verschillende locaties 
in de Wildbaan. Op het sportveld werd “geitenvoetbal” gespeeld . In het Crossbos 
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was een duo-step parcours uitgezet, op het Blauwe Plein blindwaterballon-volleybal 
en op de parkeerplaats bij Boenders was de Klompenrace. 
Op weg naar de verschillende spelonderdelen moest.een rebus opgelost worden. 
De jongere begeleiders waren evenals de deelnemers erg enthousiast over de 
nieuwe weg die we ingeslagen zijn. 
De heer en mevrouw Kerckhaert en de heer en mevrouw Ouwehand kwamen aan 
het eind van de ochtend en keken hun ogen uit wat de Commissie Koninginnedag 
Beckum dit jaar had weten te organiseren. 
Langs deze weg wil ik alle mensen, die deze Koninginnedag in Beckum weer 
hebben mogelijk gemaakt, bedanken voor hun inzet.                            Gaatske 

                                 
Donderdag 10 juni 2010 is de uitslag bekendgemaakt van de ballonnen-wedstrijd. 
De eerste prijs mocht Robin Grashof (groep 7 ) in ontvangst nemen. Zijn ballon 
vloog 122 kilometer, Hij kreeg een uitgebreid pakket met oranje attributen voor de 
Wereldkampioenschappen voetbal. Tevens mocht hij zijn klasgenoten trakteren. 
Gijs Waanders (groep 0,1burg,2a) eindigde op de tweede plaats met 111km. Thom 
Kloppenburg ( groep 0,1,2 b) werd nummer 3 met 105 km. Tot slot werd het 
kaartje van Laura Veldhuis (Peuterzaal) gevonden op 39,5km van Beckum. Gijs, 
Thom en Laura mochten ook hun klasgenoten trakteren. Alle winnaars proficiat en 
de andere deelnemers wensen we volgend jaar meer succes 
                                                              Commissie Koninginnedag Beckum 
 
 

BBBtje 
Jan Wijlens zoekt (nog steeds) vakantiewerk voor zijn stiefzoon en vriend 
(20-21 jaar) uit Litouwen, ;periode 21 juni-20 augustus. Reacties op email; 
janaswij@hotmail.com 
 
 

Alles over de Pinksterfeesten 
Weer een geweldige ouverture van de feesten op vrijdagmiddag in het 
Proggiehoes. Waar Levenslust de stampvolle zalen opperbest vermaakte 
met een bonte ‘revue-show. ‘Geweldig’, ‘petje af voor de Levenslust 
mensen die toch elk jaar maar weer die creativiteit opbrengen zo kort na 
een serie voorstellingen', waren enkele reacties. 
 
Enkele toppers uit: Hei’t al heurt.  
‘De blaffende honden in ’t Eekendiekske met höw, höw’, ‘de vrije gift voor 
‘zoere appel’, ‘zoeken voor dag en dauw naar bril in vijver (fietstocht nacht 
ervoor in water!)’, ‘Theo Gorbatsov’ die letterlijk door het oog vd naald 
kroop met verassend vuurwerk bij oud en nieuw, maar de huisarts uit 
Stepelo werd geconsulteerd’. Het kon niet mis, ook de bomenkap affaire bij 
TVO kwam aan de beurt. ‘De boomstammen ‘zijn gesignaleerd’ aan de 
Geurtsweg en ‘een aantal Beckumers zal wel warmpjes door de winter zijn 
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gekomen’. En wat te denken van ‘de groots’n kroam op de Beckumer markt 
is den van greunte en fruit.... Het ging er allemaal in als koek. 
 
De Beckumer avond kende vroeg al veel belangstelling. Vooraf waren 
enkele twijfels; zou dat wel wat worden met darten en de quiz? Maar er 
werd massaal en enthousiast meegedaan, bijna 40 ploegen liefst uit alle 
buurten van Beckum. Even was er een korte kink in de kabel, want 
formulieren moesten bijgedrukt worden…. Maar een kniesoor die daar op 
lette, het werd een geslaagd evenement met een Stepelo-ploeg als 
winnaar. De beloning voor alle winnaars; een ballonvaart. 
 
Beckum’s got Talent voor de jeugd met leuke hartverwarmende optredens 
voor trotse ouders, schminken, een clown, veel lekkers, vrijkaarten voor 
(draai)molens etc. Het kinderfeest was weer zeer geslaagd te noemen. 
Vogelschieten en met als toetje het keizerschieten in Beckum. Zo’n 80 
schutters extra uit buurtdorpen, waarbij Zomerfeestvoorzitter Ben ter 
Avest zelf de eer van keizer (vorig jaar gekroond op St.Isidorushoeve) 
verdedigde. En zowaar, het keizerschap bleef in Beckum, want Theo Pot 
schoot de romp eraf.  
Met aanvankelijk veel fanatisme werden de Highlandgames afgewerkt met 
bijna 30 buurtploegen aan de start. Het was voor deelnemers en publiek 
goed toeven op het Ossenveelt strijdperk bij fraai weer. Plork e.d. 
Aannemers deden ’s middags weer hun best met feestmuziek. Druk 
bezette tenten ’s avonds met optredens van Crystal Dream, Hot Studs, 
Frans Duijts met Tilt, pop star Wesley etc. Lekkere kost voor de regionale 
muziekliefhebbers. 
2e Pinksterdag was het weer goed toeven rondom de feesten. Oude 
trekkers rondtocht, mooie fietsroute rond Beckum met veel deelname en 
natuurlijk As’n gek in’ drek met meer dan 3000 man publiek. De modder 
spoot weer meters hoog bij alle pogingen van de meest fraaie bolides. Al 
waren er soms nogal lange pauzes tussendoor, maar het publiek op de 
tribunes zat rustig in het zonnetje te genieten. De kermis deed ook prima 
zaken en de verkeersregelaars hadden de handen vol aan het begeleiden 
van komende en vertrekkende auto’s. Een soepel draaiend logistiek 
gebeuren waardoor de publiekmassa veilig van en naar het feestterrein 
ging. In de tenten was het lang wachten op enige actie en het 
piratenfestival met gewoon ‘schlagers’feestmuziek draaien ging vooraf aan 
Fred Lorett met zijn Copacabana’s. De polonaise werd ingezet in de 
voorste rijen en het publiek zette zich nog een keer schrap, laafde de keel 
en zong mee. Tegen negenen druppelden de feestgangers langzaamaan 
naar huis. De Pinksterfeesten 2010 in Beckum waren ten einde. Mooie 
feesten met mooi weer, zeer weinig wanklanken, (toch enkele minpuntjes 
zoals; sommige bar-avond/nachtdiensten hadden enkele slechte 
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medewerkers; kost organisatie geld/is geen reclame voor de feesten) 
maar veel pluspuntjes voor de organisatie. We kunnen er weer een jaar 
tegen! Restte nog de gigantische klus van afbreken, opruimen en 
schoonmaken. Het Ossenveelt was na enkele dagen weer ontruimd. 
Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers uit onze gemeenschap.  
                                                                                       BBB redactie 
 
Uitslagen: 
Beckumer avond; 1e is geworden Stepelo 2 met Hugo Asbreuk, Michiel 
Jannink, Johan Eijsink, Frank Ottink, Wim Waanders, Thea Lintsen, 2e de 
Kameraden en 3e Wildbaan 1 
 
Beckum’s got talent 
prijs 1; Jacques en Demi Klein Wentink 
prijs 2;Evi Morsink en Anne Rupert 
prijs 3; Rinze Mulder ,Wessel Groothuis en Leon Heuker of Hoek 
De aanmoedigingsprijs 2010 ging naar Jari Scholten en Damian Ragborn  
 
Vogelschieten 
Keizertoernooi; Theo Pot 
Heren; Pascal Asbroek 
Dames; Marloes ten Dam 
Jeugd; Maik Ottink 
 
Highlandgames 
1. Broek uit 
2. Winnaars 2003 
3. Loslopend wild. 
 
As’n gek in drek 
Autoklasse 
1e. Rene Altena Marienberg 
2e. Dick Doldersum  Alteveer 
3e. Rick Kleinsman/Tom Sichter/ Mark Boink Beckum / Oele 
Motorklasse 
1e. Ruud Scholten Beckum 
2e. Luuk Grashof  Beckum 
Specialklasse 
1e. Wolter Klinkien Westerhaar 
2e. Arjen Leemhuis Sibculo  
Gekste Gek In ’N Drek 
1e. Andre Barink / Tim Goerink  St Isidorushoeve 
 



 
Hei’j al heurt, weer een topper op de seniorenmiddag 

 

 
Honderden darters op Beckumer feestavond 

 

 
De winnende Stepelose ploeg vrijdagavond 
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De jeugd genoot volop bij de kinderfeesten 

 

 
Statiefoto vogelschieten met winnaars Maik, Pascal, Marloes en keizer Theo 
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Zware strijd bij de highlandgames 
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As ne gek in drek; volle bak, sensatie en modderballet 
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Bedankt!! 
Maandag 17 mei kregen we een erg leuk bericht van Dart Club Anti-Roos. Zoals u 
waarschijnlijk weet organiseren zij jaarlijks een Oud Ijzer Aktie. Het opgebrachte 
geld wordt geschonken aan goede doelen. Wij zijn dit jaar in de prijzen gevallen. 
Van de Dart Club krijgen wij namelijk een bedrag van € 750,- om te besteden aan 
een nieuwe geluidsinstallatie voor in de sportzaal. 
We bedanken de Dart Club natuurlijk hartelijk voor deze gulle gift!! 
                                                        Namens alle kinderen en leerkrachten, 
                                                        Dick Paalman (locatieleider De Bleek) 

 
Bibliotheekbus Beckum blijft 
Een goed bericht in de pers vorige week. De bib.bus Beckum zal zeker nog 
een jaar wekelijks in Beckum staan. Prima toch? Hopelijk kunnen alle 
betrokken instanties de komende maanden een langere periode 
overeenkomen!! 
 
 

Terugblik handbalseizoen 
Dames1: 
Het handbalseizoen verliep in veel opzichten wisselvallig. Allereerst varieerde de 
teamindeling van Dames 1 sterk in verband met blessures, zwangerschappen en de 
komst van nieuwe speelsters. Echter, de inzet van TVO was altijd goed en we 
hebben hard geknokt voor de punten. Dus kijken we tevreden terug op dit 
handbalseizoen. Nogmaals, Dames 1 heeft goed haar best gedaan, hard gevochten 
en prachtige handbalmomenten laten zien. Volgend seizoen zal trainer Samir te 
maken krijgen met weer een andere teamsamenstelling. Anita Wielens is zwanger, 
Kim ten Vregelaar heeft besloten Dames 2 te komen versterken, Annika Noordink 
gaat het hogerop zoeken bij Bentelo, , Laura Meijerink gaat studeren in Nijmegen, 
 en Judith ten Thij en Suzanne Kuiphuis hebben besloten te stoppen. Er zal naar 
verwachting een beroep worden gedaan op de talentvolle jeugdspeelsters waarover 
TVO beschikt. Hopende dat het volgend jaar net zo’n mooi, zo niet beter, 
handbalseizoen mag worden als dit seizoen!! 
Dames2: 
Missie niet geslaagd: Wij zijn vol goede moed begonnen aan het seizoen. We 
wisten dat we het moeilijk zouden krijgen in de 1-ste klasse, maar we waren 
ervan overtuigd dat we met onze zeer brede selectie en veel enthousiasme, ons 
zouden kunnen handhaven. Het was in het begin van het seizoen vooral een 
kwestie van wennen aan elkaar omdat het team bestond uit een combinatie van 
dames 2 en dames 3.Doordat iedereen zich volwassen opstelde en bereid was in 
belang van het team te denken, is het ons toch gelukt om als één team verder te 
gaan. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de inzet. Op het eind van het seizoen 
leek de druk wat van de ketel. Er was minder spanning en op de bank werd het 
warempel gezellig! Om toch nog een laatste 'reddingspoging' te ondernemen heeft 
Samir de laatste degradatiewedstrijden tegen Stormvogels en Olympia gecoacht, dit 
met versterking met een paar van onze talentvolle jeugdspeelsters. De speelster die 
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na dit jaar stoppen: Bedankt voor de inzet en het plezier. En succes in de komende 
competitie!                                                                    Judith Rouwenhorst  
Recreanten1: 
We zijn erg gegroeid en zijn al behoorlijk op de goede weg; de conditie moet nog 
wat opgeschroefd worden en dan meer variatie in de aanval leren aanbrengen. 
Marloes, Ine, Loes en Mandy stoppen en Carmen en Marieke gaan terug naar het 
derde. We bedanken hen voor de gezelligheid en inzet en verwelkomen het 
volgende seizoen nog weer nieuwe aanwas voor dit team. Ook zelf zit mijn taak 
erop als leidster van dit team; het team is opgezet en draait nu goed, waardoor ze 
zich prima zullen redden en ik weer meer tijd heb voor mijn kinderopvang en eigen 
gezin.                                                                                       groetjes Chantal 
Recreanten2: 
We kunnen terugkijken op een voor ons doen goed seizoen. Helaas stoppen Sinie 
en Elly na dit seizoen met spelen en Manon met het verzorgen van de trainingen. 
Natuurlijk vinden we het allemaal  erg jammer en willen hen bedanken voor hun 
inzet en gezelligheid. Misschien hebben we straks wel 3 coaches op de bank. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij ons gezellige en sportieve handbalteam. tot 
volgend seizoen! 
B-jeugd: Hallo allemaal,De competitie gaat erg goed. Afgelopen zondag hebben 
we tegen Olympia gespeeld en hebben we helaas verloren. Dit was een dieptepunt 
in onze cariëre (zei Dorien F.) Maar we staan nog steeds eerste, want ons doelsaldo 
is hoger als die van Olympia. 
C-jeugd: KAMPIOEN . Ja, op deze manier aan het eind van het seizoen een 
stukje schrijven is niet al te moeilijk. Na een superstart  (3 hele dikke 
overwinningen)dachten de meiden dat ze het kampioenschap al binnen hadden. 
Hierdoor kwamen we pas echt los van onze concurrenten en konden we het vizier 
echt richten op het kampioenschap. Thuis tegen Stormvogels konden en moesten 
we de klus afmaken en dat hebben we ook groots gedaan. Maar liefst gewonnen 
met 13-1. Met de limo naar Beckum  wat voor iedereen een zeer bijzonder ervaring 
was. Daarna afgelopen week nog een wedstrijd gespeeld. Ongelukkiger wijs 
hebben we verloren. De motivatie was misschien iets minder maar KAMPIOEN zijn 
en blijven wij. Meiden prima gedaan.  
D-jeugd: In het begin was het natuurlijk wat wennen maar iedereen vind het 
leuk en is erg enthousiast. We hebben wat wedstrijden gewonnen en verloren, en 
staan nu ongeveer in de middenmoot. Volgend seizoen gaan er 3 speelsters over 
naar de C-jeugd, en komen er 3 speelsters van de mini's over naar de D-jeugd. Dan 
gaan we weer met veel enthousiasme er tegenaan!!! 
Zaterdag 15 mei  
Dames Talents Twente jong worden derde op NK  
In twee groepen werd er gedurende de hele dag volgens de ‘kenners’ op hoog 
niveau gespeeld, waarbij Zuid Holland zich na de finale met een 20-9 overwinning 
op Midden Nederland kampioen mocht noemen. De eervolle derde plaats ging, 
jawel, naar afdeling Twente dat met 20-18 van Noord Holland Noord wist te 
winnen! ( Er werd in de poule van Brabant en Limburg gewonnen en van de latere 
winnaar Zuid Holland verloren ) Er had zelfs meer voor Twente ingezeten. Tijdens 
de kruisfinale stond Twente bijna de hele wedstrijd voor tegen Midden Nederland. 
Annika Noordink hoorde bij de genomineerden voor speelster van het toernooi. 



Uiteindelijk werd Romy Zengerink van Midden Nederland verkozen als speelster en 
Rynka Duindam van Zuidholland als keepster. Wel heeft Annika samen met nog 5 
andere speelsters van Twente een ticket om mee te trainen op Papendal op zak. 
Helemaal super dus!! 
                                                                                      TVO handbal 

 
Talentvolle handbal dames- en meisjes (boven 4e van links 

Annika Noordink) 
 
 

Mijmeringen 
Een gezegde dat bij ons vroeger nog wel eens gebruikt werd is:”Het enige 
wat democratisch verdeeld is, is verstand, want iedereen denkt dat hij er 
genoeg van heeft” Daar moest ik wel eens aan denken tijdens de debatten 
in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Als één van de politici voor de microfoon stond te lamenteren stonden er 
steeds enkele naast, met hun hoofd te schudden. Het bijzondere was, dat 
als de spreker de microfoon doorgaf aan één van de hoofdschudders stopte 
die met schudden  en begon de eerste. Eerst dacht ik dat ze allemaal water 
in hun oren hadden, later kwam ik er achter dat dat schudden betekende 
dat de spreker stond te liegen, in elk geval niet de waarheid van de 
schudder vertelde. 
Zo ontdekte ik dat er voor de verschillende sprekers, verschillende 
waarheden bestaan. Heel apart vond ik dat ze allemaal zeker wisten het 
beste met het Nederlandse volk voor te hebben. 
Dat het begripsvermogen van de politici soms te wensen overlaat heeft, 
Jan Peter ten overvloede nog eens bewezen door maar te roepen:”We 
gaan voor goud” en dan de helft van de stemmen te verliezen. Geen 
enkele binding met de werkelijkheid. 
 

Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 06, 2010          pagina 17 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 06, 2010          pagina 18 
 

Het lijkt niet te veranderen. Mark Rutte doet een poging voor een regering 
over rechts met de VVD,  PVV en wat er nog over is van het CDA. Een 
democratische meerderheid van de helft plus één. Is dat trouwens 
democratie ? Ik denk dat het mogelijk zou moeten zijn om samen met 
andere verstandige mensen een regering te vormen waar ieder zich in kan 
vinden. Je zou bijna gaan denken dat er bij deze politici weinig of geen 
verstandige mensen te vind zijn. Alleen mensen die uit zijn op hun eigen 
winst en succes. 
Gelukkig zijn er ook leukere dingen te melden. Vorige week zat ik aan tafel 
met een oudere dame die tegen me zei: “Johan nou moet je eens luisteren. 
Als ik vroeger bij de dokter kwam, toen ik een jaar of zeventien was en ik 
had nog niets gezegd riep hij al UITKLEDEN  en of ik  b.v.  zei; dokter m’n 
keel, maakte dat geen indruk en  riep hij nog een keer UITKLEDEN en nu 
zei ze, nu ik drieëntachtig ben en ik kom binnen en maak het eerste 
knoopje van een mouw los, roept hij ,Stop maar ik heb het al gezien.”     
                                                                                Johan Menkehorst 
 
 

Busreisje KVO  
De dag waarop iedereen een uitstapje maakte naar de stembus en er bijna 
60 leden de bus in gingen voor een dagje Duitsland. 
Vanaf Beckum staken we de grens over richting Emsflower de grootste 
tuinder van Europa op gebied van perkplanten, waar de koffie met gebak 
klaar stond. Een grote keur aan bloemen en fruit en groente was hier te 
bewonderen en proeven. 
Een mooie excursie gehad hoe een heel modern computer gestuurd bedrijf 
werkt. In de winkel konden de dames nog een nieuw plantje of groente 
kopen. Daarna gingen we de bus in op weg naar de picknickplek maar 
helaas een grote langdurige regenbui zorgde ervoor dat de lunch in de bus 
genuttigd werd. 
Royaal op tijd in de mooie stad Munster voor de rondleiding, deze 
wandeling van ongeveer 1 1/2 uur met veel uitleg over de oude stad 
Munster viel in goede aarde. Zeer de moeite waard om nog een keer terug 
te gaan omdat we nog lang niet alles gezien hebben daarvoor is 1 1/2 uur 
te kort. Nog even tijd om te shoppen of een kopje koffie / glas wijn, dan de 
bus weer opzoeken en de snelweg op terug naar Beckum. Het afsluitende 
diner bij de Fam. Boenders was zeer goed verzorgt en werd door iedereen 
met smaak opgegeten. Na de laatste afsluitende woorden van Gaatske ging 
iedereen huiswaarts. 
Aanvang volgend KVO seizoen is wo. 29 sept. 19.30 uur 
Goede vakantie en een fijne zomer. 
                                                                                                Marga 
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OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN K.V.O. 
Voor inwoners van Beckum en Oele JONG en oud. Ruim 60 jaar bestaat de K.V.O. 
in Beckum. Er wordt tijdens het hele jaar behalve de zomer periode, één keer in de 
maand, allerlei activiteiten georganiseerd.  
De onderwerpen zijn divers er is voor ieder wat wils. Neem gerust contact op met 
één van de leden van het bestuur. 
Gaatske Colijn, Oeke v.d.Sloep, Karin ten Dam, Rosalien Hilderink of 
Marga Wijlens  
 
 

Luk akkefietjes 
Ik mot ‘t eff’n kwiet. In de politiek ging ’t er onmeunig of de leste wekk’n. 
De vekiezing’n bunt ewes en dat hew’ weet’n, dat hew. Zowat elk’n oamd 
waar’n de schriftgeleard’n met ’n kop op ’t schaarm te zeen. En mekaa mar 
in de groond trap’n, ofkat’n, nig oet loat’n proat’n en veur leugenaar 
oetmaak’n. Wat’n circus is ’t toch.’t Meeste arger ik mie an AzienTruusje, 
den Marianne Thieme. Joa den keump op veur de beeste. Da’s wa 
mooi,welk meenske döt dat nig? Merre, a’j nuilt oawer ’n viske in ne te 
kleine viskom of kanarie den mear rümte mot hem’n in ’t köwke, hei’j ’n 
goodwies kepot dat hei’j. En de leu mot meender vlees ett’n of eeglijk 
hillemoal gin vlees of vis. Da’s slech veur’t mieliejeu en noadelig veur ’t 
breujkaseffect. Noe mot nig anhaal’n; as ik ’n stuk vleis op ’n teelder wil 
heb’n van ne koo of’n veerk’n, dat keump dat op ’n teelder. Loat den 
Marianne zölf ma zoerblaa vret’n, wa’k ma zeng wol, hek’ oe nou verteelt… 
                                                                              HekselmesienHarry 
 
 

Diane Hofstede doet een oproep! 
“Als oud inwoner van Beckum kan ik vol enthousiasme vertellen dat ik 
vanaf 12 september naar Zuid-Afrika vertrek om drie maanden 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik zou het leuk vinden om in de BBB wat 
meer te vertellen over het project waar ik ga werken: Human Dignity 
Centre. Deze organisatie heeft als doel om te zorgen voor de armsten. Met 
programma's als kinderdagopvang voor 50 kinderen, counseling voor HIV-
positieve vrouwen, een voedselprogramma, een naschoolse opvang, 
trainings- en preventieprogramma's en home-based care zorgt Human 
Dignity Centre op allerlei manieren voor de mensen van Walmer township.  
De organisatie waar bij ik mij heb aangemeld –Be More in Nijmegen- werkt 
louter met kleinschalige lokale projecten en organisaties in 
ontwikkelingslanden en is hierbij actief betrokken. Be More helpt niet alleen 
door mensen uit te zenden, maar ook door anderen bij het werk te 
betrekken en er financieel aan bij te dragen.  
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De mogelijkheid om mijn project financieel te steunen zou helemaal te gek 
zijn als dit kenbaar kan worden gemaakt onder de lezers.  
Via Be More komen bijdragen rechtstreeks bij het project terecht en zal ik 
via mijn weblog (http://dianehofstede.be-more.nl/) vertellen wat er met 
het geld gebeurt. Daarnaast kan ik nog veel meer vertellen van acties die ik 
opzet, hulp van vele mensen en alle voorpret rondom de voorbereidingen.  
Wilt u mij hierbij helpen? Dat zou helemaal super zijn! 
Met vriendelijke groet, 
Diane Hofstede Oelerweg 333 7555 GZ HENGELO 
dianehofstede@hotmail.com tel.06-53902220 
 
 

Buiten proporties                                column 
De zomer is gearriveerd, tijd om even in rustiger vaarwater te 
vertoeven. Tijd ook om even in de waan van alledag een 
verschijnsel te memoreren, die de pet van de gemiddelde 
sportliefhebber ver te boven gaat.  
 
We leven in een tijd van gigantisch doorslaan. En zolang de sponsoring, 
de verafgoding van slaafse supporters en merchandising 
(vercommercialisering) van ‘jouw club of jouw favoriete speler’ doorgaat, 
zal dit fenomeen nog wel doorgaan. Ondanks duidelijke signalen; de room 
is er wel af. Want opportunisme in de sport is ook een van de 
draagvlakken door die geweldige publicitaire aandacht daarvoor. Nou 
genoeg dure woorden gebruikt… 
Er zijn gigantische verschillen in honorering en waardering voor een 
sportprestatie. En die grote verschillen staan en vallen weer met de mega 
aandacht en dito sponsoring voor die sport. Een verdienstelijke turner, 
hockeyer, atleet of zwemmer (uitzonderingen daargelaten) verdiend nog 
geen aalmoes in vergelijking met de toppers in mechanische sporten. 
Terwijl tegenover de jarenlange trainingen en leven als een monnik toch 
wel een adequate vergoeding zou moeten staan. 
Groot respect van de buitenstaander is mooi, maar daar kun je geen 
brood van eten. In de voetbalsport is het de laatste jaren evenzeer uit de 
hand gelopen. De miljonairs in landen als Engeland, Italië en vooral 
Spanje kunnen ongestraft verder oppotten. Hoogtepunt, nee dieptepunt 
was vorig jaar de hype bij Real Madrid. Waar de leiding het bestond om 
Ronaldo, Kakka, vd Vaart, Huntelaar, Sneijder voor pakweg 200 miljoen 
euro te contracteren. Om binnen 3-4 maanden al weer afscheid te nemen 
van de twee laatstgenoemden. Met een bruto verlies van zo’n 50 miljoen 
euro.  
Gekkenwerk, buiten proporties inderdaad. 
                                                                                                Knitto  
 

http://dianehofstede.be-more.nl/
mailto:dianehofstede@hotmail.com


TVO Voetbal afdeling jeugd 2009-2010 
191 Gespeelde wedstrijden, waarvan 127 gewonnen, 13 gelijk en 51 
verloren. 1020 doelpunten gescoord en 525 doelpunten tegen. Gemiddeld 
bijna 8 doelpunten per wedstrijd. En …maar liefst 3 kampioenen! Kortom 
ALLE jeugdteams van TVO voetbal hebben zich  het afgelopen seizoen van 
hun beste kant laten zien. 
 
B1: Na een matig begin toch goed geëindigd (3e plaats). De spelers 
hebben aangegeven dat zij ook het komende seizoen de voetbalschoenen 
weer aantrekken en als A-team (eindelijk weer na vele jaren) de competitie 
zullen ingaan.   
 
C1: een prima eerste seizoenshelft (4e plaats)  resulteerde in een 
kampioenschap in de tweede seizoenshelft. Behalve kampioen behaalde 
dit team ook de halve finales van het KNVB bekertoernooi waar helaas 
werd verloren van Oranje Nassau. Tijdens het kampioenschap van Hengelo 
werd bovendien een verdiende 3e plaats behaald.  
 

 
De kampioenen: staand:Nico (leider) Elroy, Job, Guido, Cas, Jasper, Stef, Jari, 
Ronnie (leider),zittend: Bart, Jerrik, Jorn, Jordy, Thijn, Cyriel, Jordi en Cas. 
 
D1: een goed team, spelend in een sterke klasse. Dit team heeft zich 
uitstekend geweerd in de 2e klasse hetgeen resulteerde in een 
verdienstelijke 7e plaats.  Ondanks enkele wedstrijden die overgespeeld 

Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 06, 2010          pagina 21 
 



moesten worden en punten welke in mindering zijn gebracht hebben de 
leiders en spelers een zeer positieve indruk achter gelaten. 
 
E1: wat voor C1 geldt, geldt ook voor E1. De najaarscompetitie afgesloten 
met een 4e plek en kampioen 2e klasse in het voorjaarsseizoen, een 
spannende seizoenshelft waarin op de laatste dag van de competitie alles 
nog mogelijk was. Maar één keer werd verloren, één keer gelijk en de rest 
gewonnen (waarvan 6 keer met 3-2!!)  

 
Het kampioensteam met de leiders Rene Veldhuis en Tonnie ten Dam en trainer 

Nick Vollenbroek 
Eerst de linkspoten: 
Jelle Veldhuis: overal inzetbaar zowel als keeper, maar ook als voetballer  
Gijs Bolks: hardwerkend op de linkerkant zowel achter als voor 
Luuk Lansink Rotgerink: kaatst goed, en weet van te voren waar de bal 
weer naar toe moet 
en dan de rechtspoten 
Boyd Hogeling: rechtsachter, maar onze redder in nood als er gescoord 
moet worden 
Rien Morsink: stoere verdediger die je zomaar niet voorbij komt 
Wilco Morsink: de voetballer met de slimme ideeën, en op laatst zelfs 
keeper 
Robin Grashof: of linksachter of rechtsvoor, maar altijd op dreef 
Daan ten Dam: de spits, die makkelijk en veel scoort. 
Stefan Ottink: harde loper met een evenzo hard schot 
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E2:  een vijfde plaats in de najaarscompetitie en op de laatste 
wedstrijddag  net geen kampioen in de voorjaarscompetitie. Echter door 
hun positieve en sportieve instelling verdient dit team zeker een 
compliment.   
 
E3:  de eerste seizoenshelft (najaarscompetitie) afgesloten  met een zesde 
plaats, waarbij wel vermeld dient te worden dat zij niet alle wedstrijden 
hebben gespeeld. De voorjaarscompetitie met nog meer inzet gespeeld wat 
heeft geresulteerd in een verdiende 2e plaats achter kampioen ATC. 
Kortom: gewoon goed jongens! 
 
F1: zowel de eerste als tweede helft als kampioen zonder puntverlies 
afgesloten, een unieke prestatie.  Lees ook elders in de BBB hun eigen 
verhaal. 
 

 
Gerard en Linda flankeren de F1 kampioenen 

 
F2:  8 jongens en 2 meiden. Het seizoen goed begonnen met een prima 2e 
plaats met bijbehorende beker op het Cor Boes toernooi. De eerste 
seizoenshelft geëindigd op een vierde plaats, en de tweede seizoenshelft 
op een nette derde plaats.  Soms eigenwijs, maar vooral een 
temperamentvol team, dat zeker tijdens de afsluitende wedstrijd liet zien 
dat er zeer goed samengespeeld kan worden.  
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F3:  het team dat misschien wel de meeste progressie heeft gemaakt. De 
eerste seizoenshelft begonnen met voetballen,  vooral in de regio 
Enschede.   De tweede seizoenshelft maakte duidelijk dat door de 
combinatie van training en het goed begeleiden van dit team door de 
leiders Edwin en Oscar, TVO in de toekomst nog veel plezier van deze 
jongens kan hebben. Maar liefst 6 wedstrijden werden de tweede 
seizoenshelft winnend afgesloten. 
Al met al mogen we constateren dat met name de tweede seizoenshelft 
voor de TVO jeugd bijzonder goed is verlopen. De jeugdcommissie wil dan 
ook alle spelers, trainers, leiders en toeschouwers bedanken voor hun inzet 
in het afgelopen seizoen. 
Bedankt! 
Onze speciale dank en blijk van waardering gaat uit naar Tom Morsink, 
Nico Veldhuis,  Alwie Mulder, Leo ten Hagen, Dennis Hogeling en Mike Pot 
die zich  als leider of trainer de afgelopen jaren  met veel enthousiasme 
hebben ingezet om de jeugd te begeleiden. Tijdens de laatste 
leiders/trainers-vergadering werden zij door de jeugdcommissie in de 
bloemetjes  
 

 
Alle jeugdleiders- en trainers TVO voetbal van afgelopen seizoen 

 
De spelers, trainers en leiders welke komend seizoen actief blijven, wensen 
wij een sportief en succesvol seizoen toe. Spelers die inmiddels voor het 
lidmaatschap hebben bedankt, hopen we misschien in de toekomst terug te 
zien op de velden. 
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Toekomst 
Volgend seizoen gaan we van start met de volgende teams: A1-B1-C1-D1 
(11 x  11 competitie) E1-E2-E3-E4-F1 (7 x 7 competitie) F2 ( 4 x 4 
competitie) 
Bovenstaande geeft weer dat we momenteel een redelijk bloeiende 
jeugdafdeling hebben, echter ook in Beckum vindt de vergrijzing plaats. 
Voor de  komende seizoenen verwachten we dan ook een geleidelijke 
afname van het aantal jeugdleden (thans ruim 100 actieve jeugdleden 
afdeling voetbal). 
Jeugdcommissie 
Het afgelopen seizoen hebben enkele traditionele activiteiten (straatvoetbal 
– ouders tegen kinderen -  B tegen leiders) door verschillende 
omstandigheden helaas geen doorgang kunnen vinden. Momenteel zijn wij 
als jeugdcommissie bezig om activiteiten en taken voor de komende 
seizoenen vast te leggen, zodat ook deze activiteiten en eventuele nieuwe 
activiteiten gewaarborgd blijven.  Mocht u ons daarin willen ondersteunen 
en eventueel zitting willen nemen in de jeugdcommissie, dan kunt u te 
allen tijde een van de commissie-leden benaderen voor nadere informatie.  
Uiteraard hopen wij jullie komend seizoen weer te mogen zien op of langs 
de velden. 
TVO jeugdcommissie voetbal, 
Kars Haddering, Linda Vossebeld, Richard Lelifeld, Gerard Lelifeld, Ronnie 
Morsink, Andre Hartgerink, Erik Blaauwehand 
 
 

ZONNEBLOEM AFDELING BECKUM 
Nationale Zonnebloem Loterij van start 
Heeft U al loten gekocht? 
De vrijwilligsters van de afdeling Beckum komen weer bij u aan de deur 
voor het verkopen van de loten. De loterij vormt een van de belangrijkste 
inkomstenbronnen voor de Zonnebloem. Van ieder lot dat u koopt komt 60 
eurocent ten goede aan de activiteiten van onze afdeling en 20 eurocent 
aan de regio. De loterij is daarom onmisbaar om zowel landelijke als lokale 
en regionale activiteiten voort te kunnen zetten. We hebben een actieve 
Zonnebloemafdeling. Graag willen we zoveel mogelijk zieken, 
gehandicapten en hulpbehoevende ouderen betrekken bij de Zonnebloem. 
De vakanties, boottochten, Zonnedagen, ontspanningsmiddagen, 
huisbezoeken etc. zijn activiteiten van onze afdeling. Al deze activiteiten 
kosten geld. Daarom doen we een beroep op U: KOOP ZOVEEL MOGELIJK 
LOTEN ZODAT WIJ ONZE ACTIVITEITEN KUNNEN VOORTZETTEN.  
De trekking van de Zonnebloemloterij is op 15 november 2010. 
Zoals u van ons gewend bent zal de uitslag opgenomen worden in BBB. 
Hartelijk dank. 
 



10 Juli  is de Zonnedag in het Proggiehoes. 
Heeft u de Zonnebloemen al weer zien staan? Ze komen weer net boven 
de grond uit bij Wim en Truus Kamphuis. Met veel liefde worden ze gezaaid 
en onderhouden door Wim, zodat wij als Zonnebloem afdeling Beckum ze 
kunnen verkopen. De verkoop van de Zonnebloemen is op zaterdagmorgen 
op 21 augustus 2010 tijdens de oud papier actie. KOOP 
ZONNEBLOEMEN. De opbrengst komt geheel ten goede aan afdeling 
Beckum. 
                      Zonnebloem afdeling Beckum                   Carla Aalbrecht 
 
 
PERSBERICHT 
In 2009  is er 37.000 keer contact gezocht met Sensoor Oost 
Nederland. Dit is 12,5% meer ten opzichte van 2008.  
Eenzaamheid is ook dit jaar weer het meest besproken onderwerp aan de 
telefoon. De chatgesprekken gaan daarentegen over geheel andere 
onderwerpen. Via de chat werd vooral contact gezocht door depressieve 
jonge vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Ook het 
aantal chatgesprekken is flink toegenomen.  
Sensoor heeft een preventieve zorgfunctie. Een goed gesprek kan 
voorkomen dat iemand in een duurder zorgtraject terechtkomt. Ook 
mensen die uit een behandeltraject komen en nog behoefte hebben aan 
een steuntje in de rug hebben veel baat bij Sensoor.  
Sensoor is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon, chat 
of e-mail. 0900 – 0767 www.sensooroostnederland.nl  
Graag vragen wij uw aandacht voor ons jaarverslag 2009. Uw 
belangstelling stellen wij bij voorbaat zeer op prijs.  
Voor meer informatie of een interview n.a.v. het verslag kunt u uiteraard 
contact opnemen. Jacinta van Ardenne staat u graag te woord. 06 – 47 31 
00 57. 
Met vriendelijke groet,  
                                                   Evelyn Veldboer Secretariaat 
Sensoor Oost Nederland  
www.sensooroostnederland.nl info@sensooroostnederland.nl  

 
  

Persbericht  
Donderdag 5 augustus 2010 fietstocht ‘de Boer op’ 
Haaksbergen 
Ook in 2010 is de organisatie van de Boer op er in 
geslaagd een 4-tal bedrijven te vinden die hun bedrijf 
willen openstellen voor het publiek. Deze keer gaat de 
tocht richting Eibergen/Rekken. De route is + 29 km. 
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Als eerste zijn we te gast bij de familie Tankink aan de Hoones-weg. Dit 
rundveebedrijf heeft 220 koeien. De koeien worden gemolken in een 2x12 
stands zij-aan-zij snelwisselmelkstal. Het jongvee wordt elders opgefokt. 
        Het tweede bedrijf dat we aandoen is het akkerbouwbedrijf van    
      de fam. Markerink aan de Rekkensebinnenweg. Zij hebben 60 ha  
      in gebruik en verbouwen hoofdzakelijk aardappelen met verkoop 
      aan huis. Op deze locatie worden pannenkoeken geserveerd. 
 
Dan gaan we richting Rekken, naar het bedrijf van maatschap Wantia aan 
de Oldenkotseweg. Zij hebben zo’n 500 rosékalveren. Naast de 
kalverhouderij  is het geven van bloemschikcursussen ook een belangrijke 
tak van sport.  
Als laatste bent u te gast op het rundveebedrijf van de familie ter Beest 
aan de Veddersweg in Haaksbergen. Zij hebben + 70 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee. Voor het verbouwen van maïs en gras hebben ze 42 
ha in gebruik. Op dit laatste bedrijf in de route is er gelegenheid om nog 
wat na te praten onder het genot van een drankje. 
Dit alles wordt aangekleed met een leuk randprogramma en er worden de 
nodige versnaperingen aangeboden. De route is rondgaand, dit biedt de 
mogelijkheid op een willekeurige plek in te stappen. Het is verboden 
honden mee te nemen!  
 
Routebeschrijvingen à € 1.50 zijn vanaf medio juli verkrijgbaar bij het VVV 
kantoor in Haaksbergen. Als extraatje is de kruidenhof aan de Mallemse 
molenweg in Eibergen opgenomen in de route. Deze kruiden en –heemtuin 
met o.a. geneeskrachtige kruiden, oude landbouwgewassen en verfplanten 
wordt door vrijwilligers gerund. Deelnemers die kunnen aantonen dat ze 
meefietsen met de fietstocht ‘de boer op’ hebben gratis toegang. 
 
                            Namens de werkgroep ‘de Boer op’, Paulien Temmink 
 
 
Zijlijn 
Kroamschudden 
Niet in Maria Parochie maar gewoon aan de Pastoor Eppinkstraat. Vier 
weken geleden werd aan de overkant de kleine Anna geboren en wij, de 
buren, waren afgelopen Zondag uitgenodigd voor beschuit met muisjes en 
een borrel. Van vroeger, herinner ik me, werd er dan een krentenwegge 
meegebracht, waarvan je een stukje terug kreeg, om het thuis te proeven. 
Bij ons thuis werd geregeld krentenwegge gegeten!! Raad eens hoe dat 
kwam. Eén tante bracht ook wel eens een taart mee. Daar waren wij 
kinderen veel blijer mee. Gebak kreeg je toen bijna nooit ! Mijn Moeder 
dacht daar waarschijnlijk anders over, want van een wegge kon je heel wat 
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sneden snijden en aan de kraamvisite presenteren. Z´n taart werd in één 
dag opgesmikkeld.  
Terug naar de kleine Anna. Zij ging tijdens de visite van hand tot hand. 
Een heel mooi gaaf meisje. Onze krentenwegge hebben in de vorm van 
een enveloppe overhandigd samen met een boeket bloemen. 
Het was een gezellige middag. 
                                                                                    Rie Menkehorst 
 
 
Muiterweek 2010 (4 t/m 10 augustus)  
Woensdagavond: Bingoavond 20:00 (vorig jaar zeer geslaagd en 
gezellig!) 
Donderdag: Piratendag en avond (Nieuw!!) 
Vrijdag: (gras)Volleybal, aanvang 16.30 uur met aansluitend de Tropical 
night (met cocktails etc.) (Opgave: janninkloes@hotmail.com tel: 06-
11114687 of bij andere muiters) 
Zaterdag: ochtend kleiduivenschieten overdag: Poolparty 
Avond: Live band : Duckweed 
Zondag: triotriathlon aanvang 12.30 uur (Opgave Ruben Kokhuis: 
ruben_kokhuis@hotmail.com tel: 06-30868560) 
Avond: Live band: Eddy and the bitchslappers 
Maandag: Café Voetbaltoernooi (weer groter opgezet als vorig jaar, 
meer teams en velden) 
Gehele weekend is er de drive-in-show Eighty Eight uit Bentelo. 
 
 

Vaders/moeders tegen handbaljeugd 
Woensdag 9 juni vond voor de mini’s- C- en D-jeugd de jaarlijkse afsluiting 
van het handbalseizoen plaats. Handballen tegen de vaders/moeders! 
Toch maar gekozen voor de zaal i.v.m. de dreigende regen. 
Fanatiek spelend kregen de ouders de ballen om de oren, maar goed, zij 
lieten het niet afweten. Zo werden er spannende potjes handbal neergezet. 
Tussendoor tegen de warmte, gelukkig wat te drinken en als afsluiter nog 
een lekker zakje chips. Al met al weer een geslaagde avond. 
Alle vrijwilligers van deze avond: natuurlijk hartelijk bedankt daarvoor!! 
 
 

Nieuwe Beckumse School? 
Begin vorige eeuw woonden er vele kunstschilders in Bergen, Noord 
Holland. Hieruit ontstond De Bergense School, een stroming in de 
Nederlandse schilderkunst die wordt gekenmerkt door een 
expressionistische stijl met kubistische invloeden en donkere tinten.  

mailto:janninkloes@hotmail.com
mailto:ruben_kokhuis@hotmail.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst


Op zondag 6 juni ontkiemde in Beckum, aan de oever van het Kluenven in 
de schaduw van een grote vliegden, een nieuwe stroming: de Beckumse 
School, bestaande uit vijf autochtone Beckumers en hun vrouwen. Hoewel 
er op ’t Kluenven nog heel wat muren en houtwerk geschilderd moeten 
worden hebben zij zich gestort op schildersdoek. Opmerkelijk zijn de 
innovatieve duo-schildersezels, die de vraag oproepen wat de onderlinge 
invloed is als twee schilders een ezel delen zonder elkaars vorderingen op 
het witte doek te kunnen volgen?  
Om de stijl goed te typeren is het nog een beetje vroeg, maar 
ongedwongen is zeker een dominant kenmerk. Met name Huub Vossebeld 
valt op door zijn uitdrukkingskracht en geestdrift. Zou dat er mee te maken 
hebben dat hij een van de organisatoren was van dit jaarlijkse 
kameradenweekend? Het is wel te hopen dat hij eerst de theekoepel op ’t 
Kluenven afbouwt voordat hij zich helemaal op de schilderskunst stort! 
 

 
Huub Vossebeld met 4 kameraden; Robert, Robert, Alex en Mark plus de 

echtgenotes schilderen in ’t Kluenven onder de vliegden… 
 
 

HALVE MARATHON VAN BOEKELO 
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Boekelo - Op zondag 27 juni a.s. organiseert de loopgroep ‘de Boekelopers’ 
van de Boekelose omnisportvereniging BSC Unisson, een trimloop door een 
schitterend stukje Twente. Deze ‘net-voor-de-vakantie-partnerloop’ met 
een afstand van 21 km (halve marathon) is een jaarlijks, succesvol 
evenement en vindt dit jaar voor de 12e keer plaats.  
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Het is een fiets/trimloop. De route wordt in teams van twee tot vijf 
personen afgelegd. Eén persoon loopt, de rest van het team fietst. Er mag 
zo vaak gewisseld worden als men wenst. 
De start is in Boekelo. De route gaat via Stepelo en Beckum naar Delden. 
Bij de watermolen van Oele is er een pauze voor iedereen. Na een 
gezamenlijke restart gaat de loop via Hof te Boekelo terug. 
 
Inschrijving vanaf 9.45 uur bij het BSC Unisson Sportcomplex ‘De Grobbe’ 
aan de Oude Deldenerweg 320 in Boekelo. 
Start: 10.30 uur. Inschrijfkosten: €  3,- per persoon. 
Het is ook mogelijk je alleen in te schrijven. Uit de alleen-inschrijvers 
worden dan teams gevormd. Neem voldoende eten en drinken mee en 
warme kleding voor op de fiets. 
Nadere informatie en opgave is mogelijk via: Herman Klein Teeselink  
tel. 053 - 428 30 41, e-mail: kleinteeselink@hetnet.nl 
 
 

BBBtje 
Te huur / koop; in Lattrop 2- 6 pers. vakantiebungalow op recreatiepark de 
Rammelbeek. Vele mogelijkheden tot fietsen, zwemmen, vissen etc. in 
bosrijke omgeving. Tel. 06-13084613. 
 
 

Spetterende zeskamp 
Afgelopen zaterdag sloten op sportpark de Kruudn’hof ruim 150 jeugdleden 
van de OMNI vereniging TVO het seizoen met een spetterende zeskamp 
af. De leden van de afdelingen handbal, volleybal en voetbal lieten zich 
tijdens de zeskamp van hun beste kant zien. Onder prima weersomstan-
digheden legden de teams verschillende onderdelen met veel fanatisme af. 
Deze seizoensafsluiting, voor het eerst in 2008 gehouden tijdens het 75 
jarig bestaan van TVO is vanwege het grote succes inmiddels een 2-
jaarlijks terugkerend evenement.  
Mede door de inzet van vele vrijwilligers kan de organisatie terugzien op 
een fantastische dag. Namens de TVO-Omni jeugd willen wij tevens de 
volgende sponsoren bedanken: Rijschool Ezendam, sponsor van de 
electriciteit en water, Aannemersbedrijf Mulder, sponsor van de 
stroomvoorziening, Imabo haaksbergen, sponsor t-shirts en financiële 
bijdrage, Rabobank Twentehof, sponsor keycords, en Schippers Bladel, 
sponsor van de zeep voor de buikschuifbaan. 
                                                                              Omni Jeugdbestuur 
 



 
Tomeloze inzet op de buikschuifbaan 

 
 

OPINIE; wereldvisie door Jan Busscher 
Het 2012 fenomeen 
Iedereen heeft zo langzamerhand wel op de een of andere manier 
kennis genomen van december 2012 als zijnde een cruciale 
periode in de tijd.  
Wat kunnen we verwachten? Er zijn grofweg twee kampen waaruit lijkt te 
moeten worden gekozen:  “In 2012 zal de aarde kantelen en rampen van 
ongekende omvang zullen ons treffen,”  kortom we kunnen het schudden, 
volgens de eerste groep. “De aarde met alles erop en eraan zal in een 
ander trillingsniveau komen en de mensheid wordt eindelijk verlicht,” 
hopen de anderen. En natuurlijk zitten er tussen die twee uitersten tal van 
andere beweringen die soms wat meer naar het ene of het andere neigen. 
Smaken genoeg voor iedereen dus.  
Maar waar komen die wijsheden vandaan en moeten we er wel serieus 
rekening mee houden? Is het de zoveelste hype of is er écht iets aan de 
hand? De oorsprong van het verhaal dat ons tussen 21 en 23 december 
2012 iets bijzonders te wachten staat komt uit midden Amerika. Daar 
hebben de Maya's en hun voorouders voor ons een bijzonder accurate 
kalender nagelaten. Een kalender die miljoenen jaren terugrekent maar 
ook tot 2012, het moment waarop hij vreemd genoeg stopt. Volgens de 
Maya's leven we nu in het einde van de vijfde zon of tijdperk. De vier 
voorgaande tijdperken werden allen afgesloten door vernietiging waarvan 
de laatste door een grote vloed. Het is deze vloed die volgens kenners ook 
in de Bijbel valt terug te vinden. De moderne wetenschap gaat een heel 
eind mee als het gaat om de historische beschrijvingen van de Maya's over 
de ondergangen van tijdperken. Opmerkelijk is ook dat de Maya's voor de 
komst van de Spanjaarden al zagen dat een blank ras hen onheil zou 
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brengen. Het laatste staartje van de periode van de vijfde zon zou een 
periode van tranen zijn. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien 
dat de Maya's een punt hebben. Hoewel, als je de toekomst kunt 
voorspellen dan moet deze al bij voorbaat vaststaan zou je zeggen. Maar 
misschien ligt dat toch iets anders, want volgens de Maya-theorie is de 
voortgang in tijd niet rechtlijnig maar gaat de tijd in cycli van naar binnen 
spiralerende cirkelgangen waarvan deze cyclus op 21 december 2012 
eindigt in een punt, eindpunt van een cyclus van 26.000 jaar. Elke 
cirkelgang is een herhaling van zetten, maar dan wel steeds heftiger.  
Dat verklaard dan meteen de z.g. korte lontjes problematiek van de laatste 
tijd. Als je dus één cirkelgang kent dan hoef je al geen helderziende meer 
te zijn om te weten hoe de daarop volgende cirkelgangen er uit zullen zien, 
als de bepalende energieën (het menselijk gedrag) tenminste niet 
veranderen, en daar is men vanuit gegaan. Het merendeel van mensheid 
blijft namelijk leven vanuit zijn ego (= opgeblazen ik) dat logischerwijze 
altijd leidt tot de instelling van, “winstbejag ten koste van alles”, met als 
ultiem eindresultaat zelfvernietiging.  
Het apocalyptische beeld van de Maya's is tegenwoordig actueler dan ooit.  
De mensheid wordt in toenemende mate bedreigd door (religieuze) 
oorlogen,  klimaatsveranderingen ziektes en andere onzekerheden. vooral 
de laatste paar weken komt er wel erg veel zand in de machine. 
Miljardenschade door aswolk, de Europese Unie is zo goed als bezweken 
onder de Euro, Noord en Zuid-Korea staan weer lijnrecht tegenover elkaar. 
Turkije daagt Israël uit in hun blokkade van Gaza, Het olielek in de golf van 
Mexico is nu al de grootste oliemilieuramp ooit. En dan heb ik het nog niet 
over ander natuurgeweld. Kortom de extremen worden heel snel steeds 
groter en bepaalde machten zijn op een onverantwoorde manier aan het 
polariseren. Het geeft te denken dat de twee meest gestresste landen van 
dit moment, Israël en Noord-Korea ook allebei (toevallig)  kernmachten 
zijn.(Oorlogen kennen geen winnaars,  alleen maar lijken).  Maar als de de 
Maya-theorie klopt dan zullen nog veel zieltjes worden geslachtofferd 
alvorens de ommekeer (inkeer) komt, zoals ik er nu tegenaan kijk. Tot slot 
dit: Geloof het verhaal niet, maar ga op je eigen gevoel of onderzoek af. 
Domweg geloven oftewel blind volgen leidt het innerlijk weten van de 
mens af en dat kan niet de bedoeling zijn. 
                                                                                     Jan Busscher 
 

BBQ voor alle BBB medewerkers 
Op zondag 22 augustus zijn alle BBB medewerkers; redactieleden 
afwerkploeg en bezorgers, om 15 uur welkom in de kantine van ’t 
Geertman. Een gezellige middag met BBQ wordt dan aangeboden door de 
St. Druk voor Beckum. Gaarne opgave vooraf – tot 15 augustus – bij Johan 
Menkehorst!!  
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Dertigste fietsvierdaagse Haaksbergen mikt op 
jeugd 
We ontvingen van Franklin Veldhuis, onze eerdere BBB redacteur en pr 
man van de HTFC Haaksbergen een oproep voor de fiets 4daagse 
Haaksbergen. 
 
De Haaksbergse avondfietsvierdaagse mikt dit jaar vooral op de wat 
jongere jeugd. Met een jeugdband op de maandagavond, een 
kleurwedstrijd met mooie prijzen en ballonnenclowns op de slotavond. Het 
belangrijkst zijn echter zoals altijd de mooie routes rondom Haaksbergen. 
De dertigste editie wordt gehouden van 12 tot en met 16 juli. 
De vierdaagse kende jarenlang routes van 25 en 30 kilometer. De 30 is een 
paar jaar geleden ingeruild voor een afstand van 35 kilometer. Daardoor 
had routeplanner Herman Meijerink weer wat extra mogelijkheden. 
Zwartjens: “Ook nu zitten er weer verrassende nieuwe stukjes 
Haaksbergen in de verschillende trajecten.”  
Vanwege het zesde lustrum klinkt er dit jaar bij de finish en op de 
pauzeplekken livemuziek en na afloop van het fietsen wordt steevast gratis 
koffie, thee of ranja aangeboden. Bij een verloting op de laatste avond kan 
zelfs een heuse fiets gewonnen worden. 
 
De start is elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf het marktplein. 
Voorverkoop van startkaarten begint op dinsdag 22 juni bij de VVV, de 
fietsenwinkels in Haaksbergen en Buurse en bij Ter Avest Sport 2000. 
Volwassenen betalen 4 euro, kinderen tot twaalf jaar betalen 2 euro Een 
dagkaart kost eveneens 2 euro. Tegen betaling van 2 euro krijgen de 
volwassen deelnemers een herinnering. Kinderen betalen daarvoor de helft. 
Vragen? Bel ná 21 juni met 053-5725303 (Albert Zwartjens) of e-mail: 
ai.zwartjens@kpnmail.nl 
 
 

Dorpsraad nieuws 
Zo vlak voor de zomervakantie is er vanuit de dorpsraad weer van alles te 
melden. Op vele gebieden zijn mensen uit Beckum actief om hun dorp 
leefbaar te houden. Mooie initiatieven worden aangedragen, en het doet 
ons erg veel deugt dat u in toenemende mate de dorpsraad met weet te 
vinden met vragen, tips en adviezen. Hieronder een overzicht van de 
lopende zaken. 
Vrijkomen plaats in de Dorpsraad en Nieuwe voorzitter. 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
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Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk 
roulatieschema te werken is Jan Beltman vanaf de jaarvergadering van 21 
April jl. geen lid meer van de Dorpsraad. Door het vertrek van Jan kwam 
de functie van voorzitter vrij. In goed overleg op de vergadering van 12 
mei jl. is besloten dat Wim Brunnekreef deze functie overneemt. Jan blijft 
nog wel via verschillende commissies zijn kennis en contacten ter 
beschikking stellen aan de Dorpsraad. 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 dorpsraad@beckum.nl  
Nieuws van de werkgroep WOZOCO 
Portefeuille:  Welzijn 
Contactpersoon:  Marga Waanders 
De werkgroep heeft geprobeerd vast te stellen welke wensen er leven op 
het gebied van zorg bij de mogelijk toekomstige bewoners. Op dit moment 
is het helder dat er 14 appartementen (5 in de vrije sector en 9 in de 
sociale huursector) komen voor bewoning, en het 15 de appartement word 
het zorg gedeelte. Dit zal worden gehuurd door Carint voor een periode 
van 2 jaar. De subsidie aanvraag m.b.t. de behandelkamer is inmiddels 
gehonoreerd. Verder denkt de werkgroep in samenwerking met Carint na 
over de invulling van dit appartement. 
Tevens heeft er een overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever 
(Welbions) en een vertegenwoordiger van de gemeente Hengelo. In dit 
overleg zijn zowel bouwkundige zaken aan de orde geweest als ook de 
directe omgeving, het parkeren voor bewoners en bezoekers, hoe invulling 
te geven aan het zorg gedeelte en overige algemene zaken. Een 
vervolggesprek is gepland op 17 juni a.s. In deze werkgroep zitten: Sander 
Meijer en Dianne Noordink van Carint, Joke Brinkman (SWOH) Egbert 
Pasman en Rie Menkehorst namens Beckum, Annie Mulder en Harry 
Markslag namens Oele, Marga Waanders namens de Dorpsraad. De 
dorpsraad heeft aan het Historisch archief gevraagd om een passende 
naam voor de WOZOCO te zoeken. Eigenlijk mag er niet van een WOZOCO 
worden gesproken, maar van een woongebouw voor de doelgroep 
senioren. Aan een WOZOCO worden andere eisen gesteld. 
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Laatste nieuws: Direct na de vakantie zal worden begonnen met het 
opruimen van het oude handbalveld, en binnenkort zullen de bouwborden 
aan de straat worden geplaatst. 
Nieuw telefoonboekje Beckum 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
De telefoonboekjes van Beckum zijn na ruim 5 jaar veelvuldig gebruik en 
vele wijzigingen aan vervanging toe.  Wie van u binnen Beckum wil ons 
hierbij helpen? Enige computervaardigheid is hierbij wel makkelijk. U kunt 
ons in elk geval allemaal helpen door uw wijzigingen in naam, adres en 
telefoon-gegevens alvast door te mailen naar info@dorpsraadbeckum.nl . 
Tevens zijn we aan het kijken of het handig is om hierbij een mailadres te 
vermelden (uiteraard alleen als u dit wenst) ook dit kunt u via de mail aan 
ons doorgeven. Een beller is sneller, dus uw wijzigingen mag u ook 
doorbellen aan Rob v.d. Keur 074-8507460 Via de website kunt u ook een 
wijzigingsformulier uitprinten en bij een van de dorpsraadleden door de 
brievenbus doen. Of u kunt via de bekende openbare gelegenheden in 
Beckum een mutatieformulier meenemen. (’t Kniphoes, H. Blasiuskerk, 
Kantine TVO, Yvonne’s Bakkerswinkel).  Mocht u als Beckumer ondernemer 
bereid zijn om uw naam aan het telefoonboekje van Beckum te verbinden 
horen we dit graag van u via: info@dorpsraadbeckum.nl  
Uitslag 2e Kamerverkiezingen stembureau Beckum 
Portefeuille: Communicatie 
Contactpersoon: Marianne ter Bekke 
9 juni jl. trok Beckum redelijk massaal richting Basisschool de Bleek om 
hier haar stem uit te brengen. Navraag in het stembureau leert dat er rond 
de 800 stemgemachtigden konden komen deze dag. Om 21.00 uur ’s 
avonds stond de teller op 664 stemmen. Geen slecht resultaat. Hieronder 
de uitslag: 
CDA 225, VVD 139, PVV 130, PvdA 72, SP 53, D66 18, Groen Links 
13, Mens en Spirit 5, SGP 3, Trots op Nederland 3, Partij v.d. Dieren 
2 Christen Unie 1 
Plastic inzameling buitengebied 
Portefeuille: Toerisme-Recreatie-Buitengebied 
Contactpersoon: Wim Brunnekreeft 
Veelvuldig bereiken ons klachten dat het plastic in het buitengebied van 
Hengelo niet word opgehaald.  
Hierover is contact geweest met Dhr. Talsma van de gemeente Hengelo. 
De gemeente is zich aan het oriënteren over hoe ze hier mee om moeten 
gaan. Hebt u suggesties? Graag een bericht naar de dorpsraad via 
www.dorpsraadbeckum.nl  
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Cursus Vergadertechnieken 
Portefeuille: Secretariaat 
Contactpersoon: Rob v.d.Keur 
Een goede vergadering verhoogt het verenigingsgevoel en stimuleert om 
beleid en activiteiten uit te voeren. Helaas worden vergaderingen vaak niet 
zo ervaren. Veel discussies, veel herhalingen, onduidelijke besluiten. De rol 
van de voorzitter is natuurlijk zeer belangrijk, maar ook de andere 
aanwezigen kunnen een duidelijke invloed hebben op het verloop en de 
resultaten van een vergadering. Tijdens de training Vergaderen krijgen de 
deelnemers adviezen hoe ze een vergadering beter kunnen laten verlopen. 
Daarnaast wordt ook ingegaan op persoonlijke vergadervaardigheden zoals 
presenteren en argumenteren. 
Doelgroep: Voor de vrijwilliger die regelmatig aan  vergaderingen 
deelneemt. 
Maximaal aantal personen: Er is maximaal plaats voor 10 personen  
Datum:                       Donderdag 1 juli 2010 
Tijd:    19.00 tot 22.00 uur (inclusief half uur pauze) 
Kosten:   Er zijn geen kosten aan deze training verbonden 
Inschrijven: U kunt u inschrijven door u bellen met (074-2594841) of via 
de email (info@vrijwilligerswerkhengelo.nl)  o.v.v. naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, mailadres, vereniging waarvoor u 
vrijwilligerswerk doet. 
De trainingen zijn bestemd voor vrijwilligers die woonachtig zijn in de 
gemeente Hengelo. Bij voldoende aanmeldingen gaan we uit van één 
vrijwilliger per organisatie. De overige aanmeldingen komen op de 
wachtlijst. De mensen die vrijwilligerswerk doen in Hengelo en niet 
woonachtig zijn in Hengelo kunnen niet aan deze trainingen deelnemen. 
Locatie:  Kulturhus Hasselo Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo 
Vragen: Heeft u vragen over deze training dan kunt u contact met ons 
opnemen via de onderstaande gegevens: 
T. 074-2594841 of E. info@vrijwilligerswerkhengelo.nl  
Voortgang AED 
Portefeuille: Welzijn 
Contactpersoon: Marga Waanders 
De werkgroep AED buigt zich op dit moment over de continuïteit van het 
aanbod. Na de vakantie zullen de herhalingen van start gaan. Hierover 
krijgt u persoonlijk bericht thuis. Voor de nieuwe cursussen is de 
werkgroep nog zich nog aan het oriënteren m.b.t. cursusaanbod. 
Notulen en Vergaderdata’s 
Portefeuille Communicatie 
Contactpersoon: Marianne ter Bekke. 
De notulen van de vergaderingen en de data’s van de komende 
vergaderingen zijn na te lezen op de website: www.dorpsraadbeckum.nl  
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De statuten van de Dorpsraad zijn via het secretariaat te verkrijgen en 
zullen binnenkort ook op de website te vinden zijn. 
Rest mij nog om u allen een hele fijne vakantie toe te wensen. 
            Namens de Dorpsraad Beckum         Marianne ter Bekke 
                                                             Portefeuille Communicatie 
 

Nieuws v.d. H.Geestparochie- Beckum 
Het schema v.d.vieringen voor de maanden Juli en Augustus. 
Za.  3 Juli 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.  4 Juli 09.00 uur: Géén viering. 
Za.  10 Juli 19.30 uur: Géén viering. 
Zo.  11 Juli 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor van Breemen. 

Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za.  17 Juli 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
Zo.  18 Juli 09.00 uur: Géén viering. 
Za.  24 Juli. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo.  25 Juli. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
Za. 31 Juli. 19.30 uur: Woord-en Communieviering.. 
    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.   1 Aug. 09.00 uur: Géén viering. 
Za.   7 Aug. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo.   8 Aug. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
Za.  14 Aug. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo. 15 Aug. 09.00 uur: Géén viering. 
Za.  21 Aug. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo. 22 Aug. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 28 Aug. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor van Breemen. 
Zo. 29 Aug.   Afscheidsviering van Pastor Huisman 
     van de H.Geestparochie in Delden. 
      (nadere mededelingen volgen nog) 
Wijzigingen voorbehouden. 
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Afscheid van Diny Lansink 
Op maandag 7 juni l.l.hebben we afscheid genomen van Diny Lansink als 
voorzitster van het Liturgisch Beraad en op zaterdag 19 Juni als 
voorgangster in gebedsvieringen,tijdens de afscheidsviering van groep 8 
v.d. Basisschool De Bleek. Diny heeft zich jarenlang ingezet voor onze 
geloofsgemeenschap bij verschillende werkgroepen. 
Ze blijft nog wel aktief bij de Avondwakegroep.        Diny: Bedankt! 
 
Aan de Bezoekers v.h. Kerkhof in Beckum. 
Als men een graf bezoekt en bloemen of planten verzorgt, wil men dan het 
afval in de daarvoor bestemde containers doen?? 
Groen-en planten bij groen-afval. Plastic en potten etc. in de andere bak. 
Met DANK voor de moeite.                       Erik en Gerard Olde Nordkamp 
 
 

Datumbank 
17 juli  Oud Papier 
4 t/m 10 aug. Muiterweek Beckum 
  1 sept. Dorpsraad Beckum; vergadering 20.00 uur in ‘t  
  Proggiehoes 
17 sept. Dart Herfsttournooi; Café Halfweg 20.00 uur voor leden. 
  6 okt.  Dorpsraad Beckum; vergadering 20.00 uur in ’t  
  Proggiehoes 
  3 nov.  Dorpsraad Beckum, vergadering 20.00 uur in ‘t  
  Proggiehoes 
21 aug.  Oud Papier 
17 sept. Dart Herfsttournooi voor leden; café Halfweg 20.00 uur 
18 sept. Oud Papier 
16 okt.  Oud Papier 
19 nov.  Dart Oud en Nieuwe tournooi voor leden en niet leden; 
  ‘t Proggiehoes 20.00 uur 
 
Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio en onderwijstype 
Vakantieperiode  Regio   Onderwijstype 
9 juli t/m 20 aug  Noord   Zomervakantie bo  
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 



 
 

BELEEF HET SAMEN,   
EEN ZONNEDAG MET 
DE ZONNEBLOEM! 

 
 
 

 
De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert op zaterdag 10 
juli een gezellige dag op  locatie “’t Proggiehoes”. 
 
Om 10.00 uur wordt u daar verwelkomt met koffie & thee; 
daarna laat u zich gewoon lekker verrassen door ons ! 
 
We hopen er een gezellige dag van te maken. 
 
Om ongeveer 15.00 uur zullen we het programma eindigen en 
zo nodig brengen we u als gast thuis. 
 
Deze dag is geheel gratis! 
 
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven vóór 1 
juli bij: 
Ans Mulder, Tel. 074-36 76 533. 
 
Geef dan ook door of u wél of niet thuis gebracht wilt worden. 
 
We hopen u met velen te mogen begroeten op 10 juli ! 
 
                           Zonnebloem afdeling Beckum. 
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