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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen 
een abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430. 
 

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 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en jaarlijkse 
vrijwillige bijdrage van de lezers; 
bankrekeningnr. 95.83.94.318 St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven in 2011:  22 juni -21 september –  26 oktober - 23 november 
- 21 december. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                            Nummer 
 
33                                              06 
 
Zo halverwege 2011 is nu het zomerreces ook voor de BBB redactie 
aangebroken. Belangrijke zaken zijn de revue gepasseerd in Beckum de 
afgelopen 6 maanden. Pas nog de opening vh. kunstgrasveld, de 
Pinksterfeesten en info-avond over de aan te leggen N18. Het 2e halfjaar 
gaan wellicht nog meer zaken van groot belang voor Beckum spelen. 
Denkend aan de bouwstart van het zorgcomplex en verdere concretisering 
van de beoogde plannen tot bouw van nieuwe kleedkamers. We houden u 
op de hoogte. 
In deze BBB wordt u weer ‘bijgepraat’ over allerhande dorpszaken die 
geweest zijn of op stapel staan.  
Veel leesplezier en prettige vakantie!! 
 

 
Laatste week nieuws 
 
> Herinnering aan alle BBB medewerkers; redactie, afwerkploeg en 
vaste bezorgers. Voor de jaarlijkse BBQ op zondag 28 augustus graag 
opgave vooraf aan Egbert Pasman, tel. 3676374!! 
 
> De Fietstocht de boer op Haaksbergen is op do. 4 augustus. Een 4-tal 
boerenbedrijven stellen hun bedrijf weer open. Startplek op de parkeerplaats 
bij de Wilder/’t Hagen Haaksbergen tussen 9.30 en 13.00 uur. 
 
> Touwtrekken kunnen ze in Oele als de beste, de damesploeg van Oele 
was weer succesvol op het NK in Tilligte en werd zondag jl. fraai 2e… 
 
>De voetbalvelden zijn weer mooi gerenoveerd en bij veld 1 en 3 zijn 
graszoden in het doelgebied gelegd. Wat betekent dat het de eerste 6 
weken absoluut verboden is om die doelgebieden te betreden, laat staan 
daar te voetballen…(Dank voor het begrip)… 
 
> Liefhebbers opgelet: De muiterweek staat dit jaar gepland van 10 t/m 
15 augustus as… met veel muziek, vermaak, volleybal, kauwgumbalrally, 
voetbaltoernooi etc, etc... 
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Wat  u  allemaal  leest  in  deze  juni  BBB 
> Laatste week nieuws > Luk akkefietjes 
> Dorpsraadnieuws; Aanleg N18 is > Zonnebloemen verkoop 
   winst voor Beckum > TVO sponsoren 
>TVO bestuursnieuws > Belang van de AED 
> Kunstgrasveld TVO, nu de > Mijmeringen 
   kleedkamers nog… > Pinksterfeesten 2011 
> Mixtoernooi geslaagd > Stage in Beckum 
> Koninginnedag Beckum > TVO jeugdvoetbaloverzicht 
> Voorzitter Druk v.Beckum gestopt > E1 kampioen 
> Er klopt iets niet, column > Afscheid jeugdstafleden 
> Politiek in Proggiehoes > Zijlijn 
> Kauwgumbalrally inschrijving > Parochienieuws 
> Afscheid selectie Marc Ottenschot > De Nienduur van Spiekerbearnd 
 
 

De aanleg van de N18 is  
winst voor Beckum 
Vorige week was in het Proggiehoes een informatieavond over de stand 
van zaken rondom de aan te leggen N18. De dorpsraad had een aantal 
sprekers uitgenodigd van Rijkswaterstaat, Provincie en gemeente Hengelo. 
Het ‘forum kwam ‘goed beslagen ten ijs’.  
 
De gevolgen voor Beckum, dat was de insteek van deze avond. En zo’n 60 
Beckumers/Oelenaren toonden hun belangstelling- bezorgdheid hier en daar en 
stelden vragen. Want de overbelaste Haaksbergerstraat als verkeersader is al jaren 
een hot item en als straks die nieuwe N18 de verkeerssituatie ter plaatse kan 
ontlasten? Ja graag! De heer Evens van Rijkswaterstaat, Van Witzenburg van de 
Provincie en wethouder Bron van de gemeente Hengelo met ambtenaar Harms 
schetsten in een presentatie de ontwikkelingen en gemaakte keuzes.  
Het tracé van de N18 (45 kilometer) van Varsseveld tot Enschede is na veel 
vooroverleg, procedures en inspraak in 2010 vastgesteld. Dit alles inclusief de 
parallelle ontsluitingswegen en landschappelijke inpassing bij bepaalde locale 
situaties. Vooral de situatieschets bij industrieterrein Stepelo kende stevige 
discussies tussen de betrokken instanties en gemeenten Haaksbergen en Hengelo 
inzake het ontmoedigen van het verkeer om de afslag N739 richting Beckum te 
nemen. In het voorliggende besluit zal naar verwachting de verkeersintensiteit door 
Beckum afnemen.  
 
In een uitvoering met rijsnelheden volgens verschillende modellen worden 
aannames berekend. De aanbeveling van handhaving van 80 km per uur op de 
N739 als gebiedsontsluitingsweg (met te nemen ontmoedigingsmaatregelen in/bij 
Beckum) zal een reductie van verkeersbewegingen betekenen van 18.000 naar 
14.000 per etmaal. Terwijl het streven is om de norm van maximaal 7000 
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bewegingen per etmaal te realiseren in de toekomst. Hiertoe kunnen nader in te 
vullen verkeersremmende maatregelen een bijdrage leveren. 
Het ontwerp tracé besluit van de N18 zal in november 2011 gereed zijn en in 2012 
definitief worden, waarna in 2013 met de uitvoering begonnen zal worden. Er werd 
zorg uitgesproken over de keuzes ten aanzien van de uitmonding van de N18 op de 
A35, waar verkeersmaatregelen (stoplichten) een snelle doorvoer/afvoer van het 
verkeer zouden kunnen blokkeren. Wat weer zou kunnen betekenen dat bij Stepelo 
afslaan richting Beckum de ingeschatte verkeersreductie door Beckum te niet zou 
worden gedaan. Maar die theoretische optie wordt weerlegd met het feit dat de 
uitmonding op de A35 met royale verkeersmaatregelen, qua volume, wordt 
uitgevoerd.  
 
Ook de hypothese, dat de N18 in het kader van huidige financiële druk op rijk, 
provincie en gemeenten wel eens helemaal afgeblazen zou kunnen worden, wordt 
weerlegd. De plannen zijn definitief, de financiële middelen zijn vrijgemaakt en de 
politiek is al zover gevorderd, dat aanleg van de N18 onomkeerbaar is. Voor 
komende verkeersremmende maatregelen op de N739 in Beckum worden 
suggesties gedaan. Flitspalen op vitale punten, chicanes, drempels, (meer) 
rotondes etc. allemaal punten van nadere studie voor de komende tijd. Waarbij ook 
de wegsituatie in de kern van Hengevelde met remmend effect op het verkeer als 
mogelijk alternatief wordt gememoreerd. 
 

 
Goede belangstelling op de informatieavond N18 

 
Op de constructieve bijeenkomst die de dorpsraad Beckum organiseerde, zijn de 
plaatsgenoten goed bijgepraat over de komende N18. De nodige zorg werd geuit, 
maar bij de gemaakte keuzes ziet het plaatje er verkeerstechnisch voor Beckum 
beter uit voor de toekomst. Minder verkeersintensiteit en extra remmende 
maatregelen is winst voor Beckum. Het glas is inderdaad half vol!! 
                                                                                              Jan Ottink 
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Van de TVO voetbalbestuurstafel……. 
Het voetbal seizoen zit er voorlopig al weer op. De ballen zijn ingevet en 
krijgen rust tot begin augustus. Achter de coulissen is het bestuur en 
diverse commissies druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen, zoals elftalindelingen en het invullen van de kaderfuncties. 
Momenteel zijn we nog op zoek naar enkele jeugdtrainers. Inmiddels zijn 
de velden doorgezaaid, laten we hier rekening mee houden. In ieder geval 
de fietsen horen buiten de lijnen( fietsenstalling). 
Het zal een ieder duidelijk zijn dat we samen met het OMNI-bestuur in 
gesprek zijn met de gemeente om nieuwe kleedruimten te realiseren. Dit is 
echter nog maar in het beginstadium, maar wel hoopgevend te noemen. 
Voor details is het nog te vroeg, maar we komen hierop terug. 
Verder heeft het bestuur en de jeugdcommissie het voornemen om in het 
begin van het nieuwe seizoen een bewaarnummer uit te laten komen. 
Hierin komt informatie te staan die voor ieder voetballid/ donateurs het 
gehele seizoen van belang kan zijn. Denk hierbij aan welke persoon, welke 
functie heeft bij TVO- voetbal. 
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om IEDEREEN te 
bedanken die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor TVO-
voetbal van het afgelopen seizoen en de geblesseerden een spoedig herstel 
toewensen. Hopelijk maken we er met z’n allen een mooi 2011-2012 
seizoen van.PRETTIGE VAKANTIE. 
                                                 Namens voetbalbestuur, Alfons Harink 
 
 

Mooi kunstgrasveld voor TVO, 
nu de kleedkamers nog 
Met een tweede welgemikte worp opende wethouder Lievers vd. gemeente 
Hengelo het kunstgrasveld in Beckum. Met als hoofdgebruiker TVO 
handbal, TVO tennis en als oefenveldje voor TVO voetbal konden 
Beckumer sporters al enige tijd profiteren van het fraaie veld. Zondag 5 
juni was het dan zover. In de pauze van het voetbal mixtoernooi waren 
honderden genodigden, noabers en TVO belangstellenden bij het nieuwe 
veld naast de tennisbanen. Zwarte en witte ballonnen werden opgelaten 
door de jeugd (maar die bleven deels in de bomen steken…). TVO 
omnivoorzitter Arend en Barge en ex-handbalvoorzitter Hennie Noordink 
memoreerden de (lange) voorgeschiedenis. Kwinkslagen en bedekte 
verwijten richting gemeente werden uitgedeeld ‘Beckum hoort als 
volwassen deel bij de gemeente’ en ‘pas na nadrukkelijke acties vanaf deze 
kant vh kanaal werden concrete stappen gezet richting realisering van een 
nieuw handbalveld’. Want op de plek van het oude veld wordt (dan 
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eindelijk) gestart met de bouw van een zorgcomplex de Beukenhof. Ook 
tennisvoorzitter Ben Mentink feliciteerde de Beckumer sport met dit veld en 
‘wenst dat dit een goed begin mag zijn van verdere vruchtbare 
samenwerking tussen sv TVO en TVO tennis’. 
Wethouders Lievers schetste de situatie Hengelo versus Beckum. Het 
onderlinge overleg inzake sportaccom.zaken verloopt soms kribbig maar 
vaak constructief. Het ontbreken van financiële middelen noopt de 
gemeente om behoedzaam te opereren. Maar het TVO initiatief tot bouw 
van nieuwe kleedkamers is in principe positief ontvangen. (Ook al omdat 
een grote renovatie vh huidige complex -staat straks in de weg naast de 
Beukenhof(!)- een naar verhouding veel te grote kostenpost wordt. Red.). 
Met dit ‘lichtpuntje’ feliciteerde de wethouder de TVO sportclubs met de 
nieuwe aanwinst, het kunstgrasveld. 

 
Wethouder Lievers met de openingsspeech 

 
De zwarte- en witte ballonnen worden opgelaten 
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Mixtoernooi weer succesvol en sportief 
verlopen 
Goedkeurend keek Pascal Ottink met z’n maten Henk Oolbrink, Ivo 
Temmink en Peter Horstink naar de lucht zondagmiddag. Het zat wel goed 
met het weer. 
Na de zeer welkome regenval ’s nachts was het veld zichtbaar opgeknapt 
en bleef het droog overdag. Acht teams leverden in twee poules sportief 
strijd, zo’n dikke 70 voetballers bewezen, dat een TVO mixtoernooi ook in 
2011 nog springlevend is. Ook penaltyschieten en hardste schot competitie 
waren onderdeel van het toernooi. (Terwijl de opening vh kunstgrasveld 
ernaast een welkome pauze afwisseling was). 
Fons, Coby en Theo met de andere vrijwilligers in de tent zorgden prima 
voor de vlotte catering organisatie. 
 
Finale Mix toernooi; Frederikstadt – Zulte Waregem 1-3 
3e-4e plaats; Chelsea – St. Etienne 3-2 
Winnaar penaltyschieten; Pascal Wielens 
Hardste schot; Jorn van Laar 
                                                                                      BBB redactie 
 

 
Winnende ploeg Zulte Waregem 
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Prachtig weer en een heel uitgebreid programma. Dit waren de 
ingrediënten van zaterdag 30 april 2011. Het Fanfarekorps uit Hengelo was 
bijna op volledige sterkte vertrokken naar Beckum. 
Een muzikale aubade geeft toch nog net iets meer cachet aan deze 
bijzondere dag. 
Na een kleine pauze ter hoogte van Pastoor Eppinkstraat 70 vertrok de 
stoet door het dorp. Ouders en heel veel kinderen liepen achter de muziek 
aan. Gaatske Colijn mocht nog een keer de honneurs waarnemen om als 
stand-in van Koningin Beatrix op te treden. Zij mocht plaats nemen in een 
blauwe volkswagen( Kever) Cabriolet. 
Het Wilhelmus werd gespeeld en gezongen op het Hoofdveld van TVO. De 
ballonnen werden opgelaten en zij vlogen in westelijke richting. De uitslag 
van de wedstrijd is als volgt: 
 

 1e prijs : Daan Koppelman ( groep 4 ) afstand 145 km 
Gevonden in Amsterdam 

 2e prijs : Kim Waanders (Peuterspeelzaal) afstand 142 km 
Gevonden in Abcoude 

 3e prijs : Lian Scholten ( groep 3 ) afstand 136 km 
 
Gevonden in Weesp 
De prijswinnaars hebben hun prijs in ontvangst mogen nemen. 
De kinderen van de Peuterspeelzaal en groep 0.1 en 2 gingen feestvieren 
in Sporthal Het Geertman met een Poppenkast voorstelling, schminken, 
een springkussen en knutselen. 
De oudere kinderen namen deel aan de vossenjacht en het spel Minute to 
winn it. 
Daarna de Karaoke show waar heel veel energie ingestoken was. 
Burgemeester Kerckhaert verrichtte de prijsuitreiking en dat werd wederom 
bijzonder op prijs gesteld. 
Na een hartig tussendoortje volgde het dart toernooi. De deelnemers 
moesten een lange adem hebben, maar vonden het een prima initiatief om 
ook voor deze groep Beckumers een mooi Oranjefeest te organiseren. 
Langs deze weg willen we nogmaals de vele vrijwilligers bedanken, die 
mede door hun inzet hebben gezorgd voor een zeer geslaagd evenement. 
                                                        Commissie Koninginnedag Beckum 
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Tied van kom’n en tied van goan 
Natuurlijk kennen we hem in Beckum. Op veel fronten was - en is hij actief 
voor onze gemeenschap. En maandelijks is hij ook aan het woord in 
Beckum Beter Bekeken. Met zijn column Mijmeringen die wel eens 
‘stekelige taal’ bevat als de wereld beschouwd wordt. Maar ach, zo houd je 
nog een beetje leven in de brouwerij en per slot van rekening; een column 
is maar een column niet waar? 
Als wereldkampioen werd hij gekroond met zijn kampioen Topaas kanarie 
eindjaren ’80, hij was tientallen jaren Vogelvreugd maestro, TVO 
voetbalbestuurslid en (bij toerbeurt notulist) was accomm.medewerker en 
is thans nog TVO beheerdienstmedewerker zondagsmorgens. En zit dan 
geneuglijk op de hoek bij de kleedkamers, voorziet spelers van thee etc. en 
praat met supporters over de kleine en grote dingen des levens. De laatste 
tien jaar was hij voorzitter van de Stichting Druk voor Beckum en die 
scepter nu heeft hij onlangs overgedragen aan Egbert Pasman. Ook al zo’n 
notabele dorpsgenoot, die de hele materie van Beckumer dorpszaken maar 
al te goed kent! De Stichting Druk voor Beckum is een nieuwe(re) koers 
gaan varen, het bestuur is uitgebreid, de zaken lopen goed. Na tien jaar 
tijd voor Johan Menkehorst om bestuurlijk terug te treden. Om hopelijk nog 
een tijd eens per maand te helpen bij het kopiëren en samenstellen van 
BBB. Want die sociale (woensdagmiddag)groep is hem dierbaar en dat 
gevoel is bepaald wederzijds. 
 

Kun je je vinden in de beschreven lofuitingen? 
Ik wist niet dat ik zo goed was en m’n vrouw al helemaal niet. 
 

Kreeg je persoonlijk wel eens reacties op de rubriek Mijmeringen? 
Zelden of nooit, een reactie is weleens leuk, maar van een opbouwende 
kritiek zou ik misschien kunnen leren. 
 

De Beukenhof wordt dan nu eindelijk gebouwd, zijn jij en Rie straks 
kandidaat bewoners? 
We hebben een nummer aangewezen gekregen en zien de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet. Natuurlijk moeten we inleveren, maar dat is de loop 
des levens. Ik heb nog een stuk of twaalf fuchsia’s op stam waar ik straks 
geen plaats voor heb en ik stek elk jaar zo’n 60 geraniums, dat is dan ook 
geweest. We genieten ook nog van de eieren van onze krielkipjes met 
haan. 
 

Druk voor Beckum en BBB; even je gevoel laten spreken: 
Jan dat is natuurlijk een “gemene” vraag. Ik zou wel gek zijn als ik zou 
zeggen: ’’Ik vind dat maar niks. ’’ Aan de stichting die is ontstaan uit TVO 
heb ik vanaf het begin mogen meewerken. IK ben er trots op dat ik heb 
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mogen meewerken aan ons dorpsblad, eerst Zwart op Wit en daarna BBB, 
dat naast jou twee zonen óók een kindje van jou is. Ik ben er niet alleen 
trost op dat ik heb mogen helpen maar ook dat ik één van de 44 mensen 
ben die er voor zorgen dat Beckum Beter Bekeken elk maand bij iedereen 
in de bus valt. 
                                                                                       BBB redactie 
 
 
Er klopt iets niet… 
Het is toch een merkwaardig fenomeen. Die heldenverering bij 
sportprestaties. Want onze verre voorvaderen hebben uitgevonden dat als 
een mens harder loopt, fietst, schaatst, verder gooit, mikt en meer scoort 
dan zijn collega sporters, hij/zij een kampioen is. Of dit nu individueel of in 
teamverband is. De mens raakt dan in alle staten en gaat over tot 
heldenverering. Met dit gegeven komen we op het punt; is die prestatie 
naturel geleverd of is er een vorm van doping toegepast? 
Door de gigantische inpact van commercie bij de sport worden grenzen 
opgezocht en verlegd. Want door het moeten presteren onder die druk is 
het van alle tijd. Gebruik van druivensuikers, eten van pasta’s, 
inspuitingen, (bloed)doping, hoogtetrainingen, epo, glenbutorol of andere 
‘geavanceerde stimulaties’ om de concurrentie de loef af te steken. 
Dat brengt ons weer bij de eeuwige discussie; wanneer gaat men te ver en 
is die verboden dope op te sporen en te bewijzen. Na deze algemene 
tendens komen we dan specifiek bij het wielrennen. Een sport die bij 
uitstek – door de bovenmenselijke inspanningen – telkens weer verdacht 
was en is. En dan kun je gemakkelijk man en paard noemen met geijkte 
voorbeelden. 
Simpson die in de 60er jaren dood van de fiets viel op de Aubisque, 
Pantani, waar de dope zijn wijd uitstaande oren uitliep, roemloos in de 
goot belandde en uit het leven ging. Ook (de beste aller tijden) Mercx of 
Landis die na een gigantische crisis in een Touretappe de dag erop ineens 
een minuten grote voorsprong pakte. En de voortdurende 
verdachtmakingen van de superieure Armstrong, die onder het mom van 
kanker bepaalde (dope)medicijnen legaal mocht slikken. Hoe cru kan de 
wereld zijn… Kortom, welke van alle tourwinnaars heeft nou werkelijk clean 
de Tour de France gewonnen. Niemand zal dat kunnen of willen 
garanderen. Nee, we moeten helden hebben die lijden, die creperen, die 
vallen, die bergopwaarts demarreren, die minuten tijdwinst pakken. 
Daarom ook; Contador is de naam anno 2008 tot 2011. De beste van 
allemaal, maar dus ook verdacht. Hij zou niet in de komende Tour mogen 
starten hangende een dope onderzoek na vermeend glenbutorol gebruik. 
(vervuild vlees gegeten nietwaar?). Maar ach, de machtige commercie 
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schuift als een bulldozer alle ethische bezwaren weg. Pas na de Tour van 
2011 komt er definitief uitspraak en Alberto staat gewoon bij de de Tour 
aan de start. En… de Nederlanders dan? Wij hadden Rooks, Theunissen, 
Winnen, Breukink en zijn nu trots op Mollema, Kruiswijk, Weening en 
Gesink, om maar enkele talenten te noemen. Maar kunnen we eeuwig 
zeggen; onze jongens gebruik(t)en nooit wat? 
Ach dat willen we nu ook niet weten. De Giro is voorbij, de Tour en Vuelta 
volgen. We hunkeren naar succes, willen onze helden vooraan zien en trots 
zijn. 
                                                                                                 Knitto 
 
Politiek in het Proggiehoes 
De CDA-fractie uit de gemeenteraad van Hengelo is van plan om op 27 juni 
een fractievergadering te houden in het Proggiehoes in Beckum. De 
vergadering begint om 19.30 uur .De dorpsraad is uitgenodigd om rond 
20.00 uur aan te schuiven om onderwerpen vanuit de Beckumse 
gemeenschap te bespreken. Ook individuele burgers en verenigingen zijn 
van harte welkom. Ook op 19 sept. en 14 nov. a.s. worden CDA fractie-
vergaderingen in het Proggiehoes gehouden. 
                                                                                      Johan Harink 
 
 

 
 

Voor foto`s kauwgumbalrally2010 kijk op site www.kauwgumbalrally.nl 
 

SCHRIJF U NU IN 
Kauwgumbalrally 2011 Zaterdag 13 augustus 

tijdens de muiterweek Beckum 
INFO@KAUWGUMBALRALLY.NL 
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Mooi weerzien 
Het was een mooi weerzien op vrijdag 3 juni jl. waar een mix van TVO2 en 
een team van All Stars elkaar bestreed bij het afscheid van Marc 
Ottenschot. Na 30 jaar keepen in de TVO selectie. Trainers en ex-trainers 
waren ook van de partij of stonden aan de lijn. Joop ter Hedde, Gerard 
Lelifeld, Frank Bruins, Thijs Vaanholt, Wim Doornberg. We ontmoetten 
Arjan Prins, Gerard Ubbink, Tonny Sigger, Huub Vossebeld, Alex Vossebeld 
en andere ‘oudgedienden’. Moeders, vaders en kinderen moedigden hun 
favorieten aan. Er werd leuk getikt, veel gewisseld, er werd afgezien en 
gescoord. In de 2e helft -van 30 minuten- speelde Marc in de spits, scoorde 
fraai en miste ook een strafschop. Bij een eindstand -iets van 6-2- blies 
Hennie Wijlens de gedenkwaardige partij af. Na een attentie en bloemen 
vooraf van het voetbalbestuur kreeg Marc nadien van regelaar en leider 
Pascal Ottink namens TVO2 een grote plaquette. En het was nog lang 
gezellig buiten voor de kantine. 

 
De gemixte ploegen bij selectie-afscheid van Marc Ottenschot 

 

De Niendüür van SpiekerBearnd 
Het deed veel stof opwaaien, de niendüürplek van de vroegere boerderij 
van SpiekerBearnd. De TVO accommodatie- en schoonmaak maandag-
morgenploegen (wat een mondvol) kwamen met hun jaarlijkse fietstocht 
bij de historische plek op de Bèèntelhaar. En moesten met een prikstok de 
vroegere, juiste niendüürplek aangeven in het weiland aldaar. Dat kostte 
zoeken en gokken voor iedereen; wisten zij veel… Toen de organisatie 
daarna de juiste plek prikte met de stok, kwamen de tongen los en laaide 
de discussie op. Ineens wisten sommigen die vroeger in de buurt woonden 
het achteraf (!) zeker; dat kan niet. Hoe dan ook ‘uit historische bronnen’ 
en bij ‘navraag bij de huidige landeigenaar’ had de organisatie de 
niendüurplek bepaald. De discussie over SpiekerBearnd ging nog lang door, 
prachtig toch. Maar iedereen was het erover eens. De fietstocht via 
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Altena’s bos, Eppenzolder langs de vijver, Schoolkaterdijk, Bentelerhaarweg 
en langs de beek leverde een prachtige route op met zelden bezochte 
plekken. De Dopingvrije Druivensuiker Formatie had de opdrachten het 
best ingevuld en mag, als dank, de fietstocht volgend jaar organiseren. De 
vier winnende ploegen kregen fraaie prijsjes. Dat de video’s van 
Spiekerbearnd uit 1977 door technische panne nadien niet konden worden 
opgestart was even een pechmoment, maar kon de stemming niet 
bederven. Betty ter Avest stopt na 25 jaar met haar maandagmorgenwerk 
en kreeg attenties van de ploeg en het TVO bestuur. En de forse halve 
haan -van Bearnd- smaakte ouderwets lekker, net als in de 60er jaren… 
                                                       De organisatie, Ria-Hennie-Ine-Jan 
 

 
Betty ontvangt namens de maandagmorgenploeg een attentie van Ine 

 
De winnende ploeg Harry,Johan, Marga en Annie 
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Fanatieke en gezellige volleybaldames in 
Beckum e.o. gezocht! 
Het 1e  en 2e  van de TVO volleybaldames hebben momenteel een tamelijk 
ruime bezetting waardoor het mogelijk is om voor komend seizoen een 3e 
team te vormen. Na rondvraag blijkt er behoefte te zijn aan een extra team 
voor spelers die ondanks werk/studie niet elke week kunnen trainen maar 
wel de mogelijkheid willen behouden om op een fanatieke manier te blijven 
volleyballen. Dat wil zeggen; van dames 1 en 2 zal de aanwezigheid 
worden verwacht op zowel de trainingen als de wedstrijden. Het 3e team 
zou dus uit mensen kunnen bestaan die door werk en/of studie niet iedere 
week kunnen trainen. Voor de wedstrijden wordt echter wel verwacht dat 
je aanwezig bent. Mocht je dus niet altijd in de gelegenheid zijn om te 
komen trainen dan is er wel de mogelijkheid om op een fanatieke manier 
te volleyballen bij ons. Je kunt echter zelf je voorkeur aangeven in welk 
team je graag zou willen volleyballen, voor alle teams zoeken we 
personen.Lijkt een van deze 3 teams je wat en heb je plezier aan volleybal, 
kom dan gerust eens meetrainen en/of kijken op de woensdagavond van 
20.30-22.00 uur Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes 
Waanders; waandersloes@hotmail.com  tel.06-15156267 
 
 

Zonnebloemen verkoop 
Heeft u ze al weer zien staan? Zonnebloemen bij de familie Kamphuis. Jan 
en Jeroen Wijlens hebben de grond weer omgespit en Wim Kamphuis heeft 
de zonnebloempitten weer gezaaid. Wim zorgt er voor dat het onkruid niet 
te hoog wordt en als de zon regelmatig schijnt zullen in augustus de 
zonnebloemen verkocht kunnen worden. 
Op zaterdag 20 augustus worden de zonnebloemen bij de familie 
Kamphuis verkocht tijdens de “oud papier” inzameling. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de gasten van de zonnebloem 
afdeling Beckum. 
Carla Aalbrecht 
 
 
Luk akkefietjes 
Ik wil d’r mie èèglijk nig an braan’n, merre ik wil toch eff’n ne nogal 
verneumstige zaak oprakel’n. D’r bunt de leste joar’n fleenk wat 
oarlogschepsels op e pakt, dat bunt. En ik wil nig oardeel’n hoo zwoar of 
hoo lich ie dee leu an mot sprek’n op hun misdaad’n teeng’ de 
menselijkhèèd. Mer dat ’t smiesters waar’n, dat steet as ne vruchtepoal 
boam’t troebele water. Eas ha’j den Miloseviets oet veurmalig Joegoslavië, 
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ton had’n ze Saddam Hoessein bie de klad’n, ton wön Karasiets bie de oarn 
pakt, Osama Bin Laad’n wön’n kasje beil maakt en warachtig kreeng’ ze 
Mladiets ok te pakk’n in Servië. 
Da’s ollemoale heel wat aans as in oonze ondeungde balgertied. Dee tied 
van knippe trekk’n, appels gap’n, meka appelweek ofhow’n, strik’n zett’n en 
streup’n. Dan ko’j as puber ’n schoer deur de been krieng’, ie kreen’g ‘n 
gatmuiltje of de plitie gaf oe ne duftige beküüring. Nee, ie wol’n wa rech 
broan, dat wo’j wa. Joa, noe wet ik ok wal; wat dee veurneumde zwoare 
heer’n de mèènsheid dan hebt e doane steet in gin verhoolding tot dat 
krömmelwark van oons vrooger, mer ik wol’t ma eff’n opmark’n. Wa’k ma 
zeng wol, hek oe noe vertelt… 
                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

Beste TVO betrokkenen en mogelijke 
sponsoren 
Wij zijn door de Plusmarkt Haaksbergen - Hengelo benaderd om in samen-
werking met hen een “TVO fotoboek” uit te brengen. Er wordt een 
verzamelboek uitgegeven. Hierin komen foto’s van alle teams, zowel als 
team maar ook individueel. Alle individuele foto’s kunnen gespaard worden. 
De foto’s worden in beide supermarkten (Hengelo-Haaksbergen) 
uitgegeven. Hierdoor wordt het een echt verzamelobject. 
Wij als TVO omnivereniging zijn enthousiast over dit plan en willen hier 
graag aan meewerken. Het wordt zeker een boekwerk dat elke TVO 
betrokkene in z’n bezit wil hebben. Alle sporters en hun begeleiders komen 
zowel als team en individueel in het boek te staan. Het is verder de 
bedoeling dat alle besturen en commissies als groep in het boek worden 
vermeld. 
De groepen die er volgens ons in moeten komen zijn: 

• Omni bestuur (hoofd en jeugd) 
• Voetbal bestuur (hoofd en jeugd) 
• Volleybal bestuur (hoofd en jeugd) 
• Handbal bestuur (hoofd en jeugd) 
• Sponsorcommissie 
• Kantinecommissie/vrijwilligers 
• Maandagmorgenploeg/schoonmaak 
• Scheidsrechters per afdeling als groep 
• Jeugdkampcommissie 
• ‘t Gildebestuur 

 
Zij wij iemand vergeten? Meld het dan even zodat we een zo 
compleet mogelijk fotoboek krijgen! Voor suggesties / 
opmerkingen kunt u mailen naar morsinkhart@hetnet.nl 
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De fotosessies zullen eind augustus, begin september 2011 plaatsvinden. 
Hou hier alvast rekening mee! De datum zal t.z.t. aan jullie doorgegeven 
worden. De actie in de supermarkt start begin oktober en zal 10 weken 
duren. 
 
Uiteraard is er in het fotoboek ook ruimte gereserveerd voor 
SPONSOREN. 
Iedereen zal een verzamelboek willen hebben, en willen bewaren om er 
jaren later nog eens door te kijken. Voor u als sponsor een uitgelezen 
mogelijkheid om uw betrokkenheid bij TVO te laten zien. 
Het wordt een luxe boek, een echt bewaarboek, daardoor bent u als 
sponsor ook jaren later nog in beeld. Binnenkort zal de sponsorcommissie 
van TVO u benaderen over de mogelijkheden van het plaatsen van een 
advertentie. Uiteraard hopen wij dat u spontaan aan deze actie voor TVO 
wilt meewerken en daardoor laat blijken dat u TVO en dus de sport in 
Beckum een warm hart toedraagt. 
                                                         Namens de omnivereniging TVO 
                                                                  Werkgroep “TVO fotoboek” 
 
 

Bijdrage van de Dorpsraad 
Beste mensen. 
Op de jaarvergadering hebben we gesproken over de AED in Beckum. AED 
staat voor Automatische Externe Defibrilator. Dat is een moeilijk woord 
voor een apparaat dat gebruikt kan worden om bij een hartstilstand het 
hart van iemand weer op gang te brengen door middel van een 
stroomstoot. Het bleek op de jaarvergadering dat niet iedereen weet  hoe 
dit nu precies zit. Vandaar nog eens een uitleg. 
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. In 
een gebied als Twente, met meer dan 620 000 inwoners, zijn dat er dus 
zeker 620 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste hartstilstanden 
thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om 
bijna 80% van alle gevallen. 
Bij een acute hartstilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk 
gestart wordt met reanimeren. Door namelijk op tijd te beginnen met 
reanimeren wordt voorkomen dat hersencellen afsterven. Hoe eerder dus 
gestart wordt met reanimatie, hoe groter de overlevingskans! Het hart 
wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een 
stroomstoot met behulp van een AED en er wordt zonodig beademd. Om 
deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten 
plaatsvinden, is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen 
reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarbij is het dan natuurlijk 
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noodzakelijk dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden. In 
Beckum is er eentje geplaatst in de RABO-nis, de ander hangt bij 
Kamphuis. 
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. 

Mede door inzet van deze 
hulpverleners door dit 
alarmeringssysteem zijn in Twente 
inmiddels vele tientallen levens gered. 
Tot en met 2011 is hier het benodigde 
geld voor middels subsidie. De 
werkgroep AED (Marianne Wielens, 
Ellis Bunte, Rita Temmink en Thea 
Lintsen)  heeft ook in 2011 weer 
herhalingscursussen gepland en wel op 

12, 13 en 14 september. Cursisten krijgen hiervan bericht via Marianne 
Wielens. Momenteel buigt de werkgroep zich over de vraag hoe de 
financiering geregeld kan worden zodat: 

• Nieuwe mensen een cursus kunnen volgen. U kunt zich hiervoor al 
wel aanmelden bij Marianne Wielens. 

• Alle mensen jaarlijks een herhalingscursus (reanimatie en gebruik 
AED) kunnen volgen. Dit is namelijk verplicht. 

• Onderhoud van de apparatuur bekostigd kan worden en 
• Eventueel nieuwe/extra  AED’s aangeschaft kunnen worden zodat 

er ook in Beckum een zgn 6 minuten zone gerealiseerd kan worden 
(Copyright © 2009 Lekenhulpverlening.nl ) 

Er is een kostenanalyse gemaakt die we hebben besproken op de 
jaarvergadering van de dorpsraad. Hier zijn een aantal zaken genoemd die 
samen moeten zorgen voor een sluitende begroting. Zodra hier meer over 
bekend is zullen we u daarover informeren. 
                                                                                  Werkgroep AED 
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Mijmeringen 
Vaak heb ik verteld, dat ik er trots op was in een land te mogen leven, 
waar ieder z’n eigen mening mocht hebben en daar naar mocht leven.  
Meestal had dat te maken met vogels en het wel of niet houden van 
tentoonstellingen op Zondag. 
Ik ben het er nog steeds mee eens dat mensen die vrijheid moeten 
hebben. Na de verkiezing voor de 1ste Kamer  ben ik daar toch wel een 
beetje van geschrokken. 
Eigenlijk heb ik nooit zo nagedacht over de 1ste Kamer, je hoorde er weinig 
over, een club oudere dames en heren die één keer in de week bij elkaar 
kwamen, een borrel dronken en een sigaar rookten. Maar nu, na het tot 
stand komen van  dit gedoogkabinet, kan dit kabinet ondanks de steun van 
de PVV niet  rekenen op een meerderheid in de 1ste Kamer, met z’n drieën 
hebben ze 37 van de 75 stemmen. 
Dat zou kunnen betekenen dat de regeringspartijen, samen met de 
gedoogpartij, geen enkel wetsvoorstel aangenomen krijgen. Natuurlijk is 
dat erg zwart wit gesteld en zo zal het waarschijnlijk ook niet gaan. Toch 
vind ik deze gang van zaken verontrustend. Wat ik in de kranten lees, is 
dat Mark Rutte vriendjes aan het worden is met, volgens mij, de SGP. Als ik 
het goed heb is dat die club, die vrouwen nog niet hele maal voor vol aan 
ziet. Ze willen ze in elk geval niet in het bestuur hebben. Wat zei Wilders 
ook al weer over vrouwen en de Islam? 
Uit wat ik begrijp uit de vrijage tussen Mark en de SGP, wil Mark aan een 
aantal extreme wensen van de SGP tegemoetkomen als de SGP maar ja 
zegt op de voorstellen van de coalitie. Dit is in totale tegenspraak met mijn 
begrip van democratie. Hoe is het mogelijk dat één man, één stem,  
vertegenwoordiger van 1,33% van de Nederlandse bevolking zo’n macht 
kan hebben. Voor mij is dat een duidelijke aanwijzing voor het invoeren 
van een kiesdrempel. 
                                                                               Johan Menkehorst 
 
 

Een geweldige 2e Pinksterdag sloot de 
Beckumer Pinksterfeesten af 
 
Grada en Annie, beiden 86 jaar oud en 65 jaar lid van Levenslust, 
symboliseerden op de seniorenmiddag bij de start van de 
Pinksterfeesten de vitaliteit van Levenslust. 
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Met hun bekende droge humor en feitenkennis brachten ze voor een 
bomvol Proggiehoes een fraaie sketch over de nostalgie van Levenslust. De 
Beckumer 65 plussers genoten van de sketches, liedjes, voordrachten en 
het klapstuk Hei’t al wa heurt. 
Alle acteurs lieten weer eens zien dat ze -uit de losse pols- tot fraai 
toneelwerk in staat zijn. Ben ter Avest gaf met een speech het startzijn van 
de Pinksterfeesten. Cilia Scharenborg en Louis Nibbelink tekenden voor een 
hilarische nabeschouwing van de perikelen van een dagje wintersport. 
Eddy Drenth toonde in verschillende hoedanigheden met kwinkslagen weer 
zijn improvisatietalent en de nieuwkomers lieten zien ook uit het goede 
toneel-‘improvisatiehout’ gesneden te zijn. Het was kortom dankzij 
Levenslust en de geweldige gastvrijheid van het Proggiehoes personeel een 
uitstekende start van de Pinksterfeesten 2011 in Beckum. 
’s Avonds was in de tent de Beckumer avond met darten, quizzen en 
bijpraten. Al vroeg liep de tent vol en later lieten de mannen van Slow 
Down zien en horen dat ze nog steeds hun mannetje staan met  een 
meeslepend rockrepertoire. 
 
Zaterdag vormden vogelschieten en jeugdvermaak de hoofdmoot. 
Keizerschieten met buurtdorpen, herenschieten, damesschieten en 
jeugdschieten (met een hevige regenbui halverwege). 
In de tent vermaakte de jeugd zich opperbest, werd geschminkt, leefde 
zich uit op de springkussens en draaide mee op de kermismolens. Beckum 
got’s talent met veel enthousiaste deelnemers werd bewonderd door 
honderden toeschouwers. (Veel vaders  bekeken vanaf het schap de 
prestaties van hun kroost!) 
Jammer dat de kermisexploitant haar beloften niet na kwam, waardoor de 
Zomerfeeststichting op het laatst nog moest improviseren om enigszins een 
acceptabel lunapark te krijgen. En ook de (vrij)kaartjes regeling voor de 
kinderen had de nodige voeten in de aarde. 
Tilt en Only Seven Left verzorgden de muziek zaterdagavond en de tenten 
hadden qua publiek voller gekund (maar je kunt niet alles hebben…). 
Highlandgames vormden 1e Pinksterdag de hoofdmoot van het programma 
met ernaast diverse demonstraties van hondendressuur. Het fraaie weer 
trok veel publiek naar het terrein en in de tent, waar later Patatje Metal 
enthousiast een repertoire van bewerkte nederpop klassiekers ten gehore 
bracht. ’s Avonds speelden good old Trip & Fasten Band en Diva’s of Dance 
voor het feestpubliek. 
 

Pinkstermaandag viel alles weer op zijn plek; een topdag voor de 
Zomerfeestorganisatie. 
Een mooie fietstocht rondom Beckum met veel deelname, fraaie oude 
voertuigen/trekkers te bewonderen en het inmiddels befaamde As’n gek in 
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drek voor duizenden toeschouwers. De modder spoot hoog op bij de 
vreemdste voertuigen ‘die de drekbak aanvielen’. De parkeerwachters 
hadden de handen vol aan het aan- en afvoerverkeer van duizenden 
auto’s. Het volk genoot, ook bij het druk bezochte lunapark en in de 
vollopende tenten tegen 16 uur. Waar Wir sind Spitze haar naam waar 
maakte met een opzwepend slotconcert. 
 
Dinsdagmorgen om 10.30 uur, the morning after. Moe maar voldaan zaten 
ze achter de tenten, die al grotendeels waren afgebroken. Robert, Ben, 
Bernadette, Maaike, Katyana en de rest vh Zomerfeestbestuur was in de 
weer met allerhande opruimzaken. 
Evenals tientallen vrijwilligers die over het grote terrein zwierven. Robert 
en Ben eenstemmig: ‘Dat lunapark ja, elk jaar weer een bottleneck, zoals 
dat zo mooi heet. En dat gedoe met die vrijkaartjes, ontevreden ouders en 
vaak ook terecht, vooral dit jaar. 
Er gaan al stemmen op om een nieuwe formule te bedenken; geen 
vrijkaarten meer, maar een alternatief gratis vermaak voor de kinderen 
elders. We zullen zien’. Maar, de totale feesten overziende, het glas was 
ook voor de Zomerfeest-bestuurders duidelijk weer halfvol met de 
Pinksterfeesten 2011. 
                                                                                          Jan Ottink 
 

 
Seniorenmiddag;Louis Nibbelink en Cilia Scharenborg; domme pech na de 

wintersport! 
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Schutterskeizer en koningen; Peter Lankheet, Herman Ottink, Thijs Asbroek 

en Ellis Hilderink 
 
 

 
Highland games winnaars 2011 
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As'n gek in'n drek 

 
 

 
As'n gek in'n drek 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 06, 2011 
pagina 23 

 
Zondagavond drukte in tent 

 
Uitslagen van Pinksterfeest Evenementen 
Quiz Beckumer avond 
1e plek GWHS (Ga wijn halen sukkel): (ballonvaart) 
Simone de Wit, Susan Annink , Nicole Kamphuis, Martine Wijlens, Kim ten Vregelaar 
2e plek A-Team: 
Pascal Ottink, Christel Derkink, Martin en Elke Hengelman, Alex en Lisette 
Vossebeld 
3e plek Wildbaan 2: 
Luuk ter Braak, Erik en Kristel Pelle, Jan van der Schouw, Marcel Breukers, 
Debbie Temmink 
 
Vogelschieten 
Heren 
1) Koning 2011: Herman Ottink 439e schot: 
2) Johan Weernink: staart 
3) Hugo Asbreuk: R-vleugel 
4) Roy Ottink: L-vleugel 
5) Theo Wijlens: Kop 
Dames 
1) Koningin 2011: Ellis Hilderink 331e schot 
2) Marly Temmink: staart 
3) Loes Waanders: R-vleugel 
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4) Birgit Mulder: L-vleugel 
5) Betsy Scholten: Kop 
Jeugd 
1) Koning Jeugd 2011: Thijs Asbroek 482e schot 
2) Rinse Mulder: staart 
3) Larissa Gooselink: R-vleugel 
4) Thijs Asbroek: L-vleugel 
5) Guido Morssink: kop 
Keizer 
Peter Lankheet Haaksbergen. 
 
Top5 Highlandgames 

1. Broek Uit !!! 
2. Fc. Lokéénd 
3. Zeg maar niets meer 
4. Winnaars 2011 
5. Maffe Kikkers 

 
As ne gek in drek 
Motorklasse 1. Ruud Scholten, 2. Mark Wijlens 
Autoklasse 1. Rene Altena, 2. Marielle Doldersum 
Speciale klasse 1. Wolter Klinkien  Demo 1. Louis Eijsink 
Gekste Gek in drek, 1. fam. Wijlens, 2. Tijmen Spits, 3. Peter Horck 
 
 

Maatschappelijke stage in Beckum 
Misschien zullen sommigen denken “wat is ook alweer maatschappelijke 
stage” maar er zijn vast ook wel een aantal mensen die al wel wat gelezen 
hebben in voorgaande BBB ’s en met de kerstmarkt. En de jeugd weet 
natuurlijk waar het over gaat,  zij moeten immers deze stage doen voor 
school. Vanaf volgend schooljaar is de maatschappelijke verplicht. 
De maatschappelijke stage is voor leerlingen van het middelbare onderwijs 
, afhankelijk waar je naar school gaat is de stage op verschillende 
manieren ingevuld .  De stage is onbetaald en vindt plaats bij een niet 
commerciële instelling, het aantal uren is afhankelijk van het schooljaar 
waar je in zit en  het niveau wat je doet. De school heeft stageadressen en 
op de site van scala “vetvrijwillig”zijn stage adressen te vinden. Maar ook 
op de site www.beckum.nl zijn stageplekken die je in Beckum kunt doen. 
Als je zelf geen stageadres hebt gevonden dan kan school je een 
stageadres toewijzen. Het doel is leerlingen kennis te laten maken met 
vrijwilligerswerk en hun horizon te verbreden, maar ze leren ook dat er b.v. 
bij een sportvereniging een heleboel vrijwilligers nodig zijn om iedereen 
een lekker potje voetbal te kunnen laten spelen. TVO heeft vorig jaar ook 
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al stagiaires gehad bij de handbal en voetbal die hebben geholpen bij 
trainingen en als scheidsrechter. 
We hebben ons verzameld met een aantal mensen om te kijken hoe we 
deze stage in Beckum kunnen oppakken om onze jeugd plekken aan te 
bieden.  Op die manier is ook de kerstmarkt ontstaan, met de kerk, 
werkgroep jeugd, zonnebloem, Unicef en in overleg met de basisschool 
hebben we een gezellige markt kunnen organiseren in samenwerking met 
de jeugd in Beckum die deze maatschappelijke stage moesten doen.  
Omdat we overwegend enthousiaste reacties hebben gehad gaan we ook 
het aankomende jaar weer voor een kerstmarkt en deze keer word de 
opbrengst in tweeën gedeeld n.l. voor Beckum en een landelijk doel. 
 
Om de stage meer bekendheid te geven en om de leerlingen en de 
stageplekken bij elkaar te brengen willen we een avond organiseren bij het 
parochiehuis in Beckum op 28 september 2011.   Werkgroep jeugd en de 
Jeugdraad nodigt alle leerlingen uit,  scholen en scala zullen aanwezig zijn 
om uitleg te geven en we zoeken adressen in Beckum die stage aan 
kunnen bieden en hier uitleg bij willen geven.  Hoe we dat gaan doen 
?????? kom allen zou ik zeggen en zie wat de maatschappelijke stage 
inhoudt en hoe we het in Beckum met zijn allen de verenigingen 
enthousiast kunnen laten draaien en voor iedereen leuk houden. 
Ben je zelf vrijwillig actief bij een vereniging of instelling en denk 
je dat je een leuke stageplek hebt overleg het dan met het 
bestuur of binnen de organisatie , zorg dat je een contactpersoon 
hebt en meld je dan aan bij Sonja Mulder , telnr 074-2420554. 
De stageplekken kunnen heel divers zijn, trainingen geven bij TVO, helpen 
met de kerstmarkt, een activiteit doen bij kindernevendienst, bij Unicef een 
aktie organiseren, helpen bij de zonnedag van de zonnebloem maar ook 
een website bijhouden of werken in de tuin.  Er is van alles mogelijk als je 
maar een niet commerciële instelling bent. 
                                                                                                 Sonja 
 

Resultaten TVO jeugdafdeling voetbal 
Het seizoen 2010-2011 is weer ten einde en de diverse teams van TVO 
hebben wisselend gepresteerd. 
 
TVO A1 speelde beide seizoenshelften mee in de middenmoot. Dit team 
had te maken met enkele langdurig geblesseerde spelers zodat er 
regelmatig een beroep op B-spelers gedaan moest worden of met een 
incompleet elftal de strijd werd aangegaan. De spelers die komend seizoen 
overgaan naar de senioren wensen wij veel succes. De spelers welke 
hebben bedankt, danken wij voor hun inzet. De spelers welke als 
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dispensatie aan het B-team zullen worden toegevoegd wensen wij een 
sportief seizoen toe. 
 
TVO B1 speelde eveneens beide seizoenshelften mee in de middenmoot. 
Regelmatig werd op deze spelers een beroep gedaan om het A-team aan 
te vullen. 2 wedstrijden op 1 dag spelen kwam dan ook regelmatig voor. 
Komend seizoen mag er van  uitgegaan worden dat dit team bovenin mee 
kan draaien. Spelers van dit team welke hebben bedank, worden uiteraard 
ook bedankt voor hun inzet. 
 
TVO C1 speelde geen rol van betekenis in de 2e klasse. Ondanks de forse 
tegenstand werd elke wedstrijd positief benaderd. Komend seizoen komt 
dit team in een lagere klasse uit en wij hopen dan ook dat zij dan een rol 
van betekenis kunnen gaan spelen. Jongens, komend seizoen veel succes!. 
 
TVO D1 beleefde ook een matig seizoen in de 2e klasse. Komend seizoen 
worden zij wat lager ingedeeld zodat we van dit team het nodige kunnen 
verwachten. 
 
TVO E1 de eerste seizoenshelft redelijk gepresteerd en de 2e seizoenshelft 
overduidelijk kampioen! Leiders, trainers en spelers gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie. 
 
TVO E2 beide seizoenshelften gepresteerd in de middenmoot. Jongens en 
meisjes, jullie hebben elke week prima inzet vertoond en sportief gespeeld. 
 
TVO E3 met name de 2e seizoenshelft leek het er lange tijd op dat dit team 
ongeslagen kampioen zou worden. De laatste wedstrijden helaas tegen 
enkele nederlagen opgelopen, doch toch heel goed gepresteerd. 
 
TVO E4 had een redelijke eerste seizoenhelft en een heel goede 2e 
seizoenshelft. Dit resulteerde dan ook in een 2e plaats. Knap gedaan 
jongens  en meisjes. 
 
TVO F1 de jongsten in competitieverband.  Dit team heeft goed 
gepresteerd en zal komend seizoen alleen maar beter worden. 
TVO F nieuw de jongste spelers van TVO. Zij hebben uitsluitend getraind, 
en zullen komend seizoen ook in competitieverband uitkomen (4 X 4) 
Het komende seizoen zullen de volgende clubs TVO vertegenwoordigen: 
B1; C1; D1; D2; E1; E2; F1; F2; F3. Wij wensen jullie alvast een sportief en 
leuk seizoen toe. 
Tot slot willen wij alle spelers, leiders, trainers en overige vrijwillgers 
bedanken voor hun inzet voor het afgelopen seizoen. 
                                                               Jeugdcommissie TVO Voetbal 
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De afscheid nemende TVO jeugdbestuursleden-trainers-leiders 

 
 

Zijlijn 
Pleegkinderen 
Zoals ik in de BBB van Mei vertelde gingen we kennismaken met onze 
aanstaande pleegzoon van zeven jaar, Bert. Bert was als driejarig 
jongentje, samen met drie broertjes, geplaatst in het in het kindertehuis 
“Dennenoord” in Doorn, in de provincie Utrecht. De eerste keer gingen 
Johan en ik alleen. We werden door de adjunct-directeur naar de 
huiskamer gebracht en werden meteen aangeklampt door verschillende 
kinderen. We werden door hen gezien als mensen die voor een kind 
kwamen. Triest eigenlijk. Op onze vraag wie Bert was, kwam als antwoord 
dat hij zich wat terug trok. Hij had pas te horen gekregen dat hij niet meer 
welkom was bij het kinderloze echtpaar, waar hij af en toe eens naar toe 
mocht in de vakanties. Er was een baby op komst! Natuurlijk hebben we 
toch wel kennis gemaakt die middag. Een leuk jong met veel bravoure. 
Doordat er zoveel kinderen je aandacht vroegen, kwam er van persoonlijk 
met Bert omgaan, weinig terecht. Dat hebben we bij het volgende bezoek, 
drie weken later, opgelost door in de omgeving te gaan wandelen, spelen 
en te picknicken samen met Bert en onze kinderen. Op zo,n  
Zondagmiddag vroeg Bert waarom we geen baby namen. Johan 
antwoordde dat we die al gehad hadden en dat we nu een wat ouder kind 
wilden. Uit een dergelijke vraag blijkt dat er heel wat omgaat in een zo’n 
kinderzieltje en hij was maar één van de velen uit al die kindertehuizen. Al 
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met al hebben we Bert zes keer bezocht in Doorn en daarna kwam hij bij 
ons om te kijken of dat ook klikte. Eerst een dag, later een weekend en 
daarna een korte vakantie. Het ging eigenlijk zo goed, dat maatschappelijk 
werk vond, dat er een rustpauze van een maand ingelast moest worden 
om te kijken of wij en ook Bert dan nog zo enthousiast zouden zijn. Al met 
al heeft die procedure zeven maanden geduurd. We hebben in oktober 
1972 Bert voor het eerst ontmoet en 13 April 1973 werd hij, door een 
maatschappelijk werker definitief bij ons geplaatst, zoals dat heet. In 
aflevering drie zal ik u vertellen hoe dat gaat met een kind uit het Westen 
van het land in een rustige oude wijk van Hengelo 
                                                                                  Rie Menkehorst 
 
 

TVO E1 kampioen 
Al twee wedstrijden voor het eind van de competitie zijn we kampioen 
geworden. Zaterdag 21 mei hebben we de laatste wedstrijd thuis gespeeld 
tegen DOS'19. In een gelijk opgaande wedstrijd werd de eindstand 3-3 
waarna in de kantine het kampioenschap werd gevierd met ranja en patat. 
Na een rondrit door Beckum hebben de kampioenen de dag afgesloten met 
een gezellige BBQ. Op naar het "echte werk" op het grote veld. 
                                                            Namens de leiders Emiel en Eric 
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Nieuws v.d. H.Geestparochie  Beckum 
Het schema voor de vieringen voor de maand Juli. 
Za.  2 juli. 19.30 uur: Woord-en Communieviering. 
   Voorganger:Pastor Klaassen. 

  Zang: Dames-en Herenkoor. 
   Er is Kindernevendienst. 
Zo.  3 juli.  9.00 uur: Géén Viering. 
Za.  9 juli. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.10 juli.  9.00 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Hoogland. Er is géén zang. 
Za.16 juli. 19.30 uur: Afscheidsviering  Groep 8. 
   Woord-en Communieviering. 
   Voorganger: Pastor Saris. 
   Zang: Spirit of Blasiuskids? 
Zo.17 juli.  9.00 uur: Géén Viering. 
Za.23 juli. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.24 juli.  9.00 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor van Breemen. Géén zang. 
Za.30 juli. 19.30 uur: Woord-en Communieviering. 
   Voorganger: Pastor Ogink. 
   Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.31 juli.  9.00 uur: Géén Viering. 
Het schema voor de vieringen voor de maand Augustus. 
Za.  6 aug. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.  7 aug.  9.00 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger: Pstor Hoogland. Géén Zang. 
Za. 13 aug. 19.30 uur: Woord-en Communieviering. 
   Voorganger: Pastor Ogink. 
   Zang:Dames-en Herenkoor. 
Zo.14 aug.  9.00 uur: Géén Viering. 
Za.20 aug.19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.21 aug.  9.30 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Golianek. 
   Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 27 aug. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger: Pastor Escher. Zang: Samenzang. 
Zo. 28 aug.  9.00 uur: Géén Viering. 
Het schema voor de vieringen voor de maand September. 
Za.  3 sept. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.  4 sept.  9.00 uur: Woord-en Communieviering. 
   Voorganger:Pastor Saris. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 06, 2011 
pagina 30 

Za. 10 sept. 19.30 uur: Opening Nieuwe Schooljaar. 
Eucharistieviering. 

   Voorganger:Pastor van Breemen. 
   Zang:Blasiuskids. 
Zo.11 sept.  9.00 uur: Géén Viering. 
Za.17 sept. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.18 sept. 9.00 uur: Zondag v.d. Vrede. 
   Eucharistieviering. 

Voorganger: Pastor Golianek. 
   Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za.24 sept.19.30 uur: Eucharistieviering. 
   Voorganger:Pastor Hoogland. Zang?? 
Zo.25 sept.  9.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 
Dit schema voor BBB. is voor 3 maanden. 
Zie voor bijzonderheden –of wijzigingen- in het parochieblad “Onder Ons”. 
Mededelingen: 
Op Zaterdagavond 16 Juli is er gelegenheid om samen koffie 
te drinken  en ook op Zaterdagavond 10 Sept. 
                                                              Riky Temmink 
 
 

Datumbank 
16 juli  Oud Papier 
23 sept. Dartclub “Anti Roos”: Herfsttournooi bij Café Halfweg. 

Aanvang 20.01 uur 
18 nov.  Dartclub “Anti Roos”: Oud en Nieuw Toernooi. 

In ’t Proggiehoes. Aanvang 20.03 uur 
20 aug.  Oud Papier 
17 sept. Oud Papier 
15 okt.  Oud Papier 
 
Vakantiedata schooljaar 2010-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m vrijdag 17-06-2011 
Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
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Nagekomen  uitslagen vd playback show  
Beckum’s got talent 
1: Jill Hartgerink, Milan Ezendam,Loes Veldhuis, Colin Verberne, Nienke Damhuis, 
Chiel Scholten, Dide Beltman, Britney Westendorp, Marlein Kuipers, Katja Pelle, 
Maureen ter Bekke en Janne te Lintelo. 
Met het lied: Famous van Junior songfestival.. 
 
2: Romy Menzing en Meike Asbroek. 
Met het lied: Stel je voor van Monique Smit. 
 
3: Stan Heuker of Hoek, Stein Mulder, Jochem Tenhagen, Youri Temmink en Bas 
Rupert. 
Met het lied: The Lazy song van Bruno Mars. 
 
Aanmoedigingsprijs;  Anouck Veldhuis met het "vliegerlied" 
P.S. Het kratstapelen en de klimwand, gesponsord door de kinderfeesten, tijdens 
de highlandgames was een leuk succes!!! 
 
 
Handbalsuccesje 
Opgemerkt op de TVO handbalsite. Bij het Stormvogels handbal-toernooi was er 
succes voor de mini’s. Na een gelijkspel werd door de meisjes ‘I love TVO’ op het 
gezicht geschminkt en dat hielp schijnbaar want vervolgens werd 2x gewonnen. Er 
was nu kans op een prijs en tegen Olympia werd het spannend. Maar toch werd 
ook die partij gewonnen; ze waren 1e geworden! Voor veel ouders mochten ze de 
bal voor de 1e prijs in ontvangst nemen. Mooi, mooi… 
 
 

DEZE MAAND … IN ÉÉN VOLZIN 
Het is me wat met die brede bezuinigingen die het gedoogkabinet van 
vreemd signatuur wil doorvoeren en het wegsnijden van die vage, vaak 
fraudegevoelige subsidielagen zal het piepende bevolkingsdeel best even 
pijn doen, wat niet wegneemt dat de overheid de echt behoeftige 
groeperingen niet moet laten vallen, maar als we over de grens kijken zien 
we miljarden verdampen bij het euro-zorgenkind Griekenland en wie dit 
gekissebis allemaal de pet ver te boven gaat wil ik wijzen op de 
onbeheersbaarheid van het fenomeen topvoetbal, waarbinnen malloten met 
miljoenen gooien en als een zekere C. Ronaldo met droge ogen een eis stelt 
van zo’n 23 miljoen jaarsalaris zakt mijn broek tot ver over de enkels af en 
in Beckum… smachten we naar de Beukenhof, nieuwe kleedkamers en 
woningbouw, waarmee maar gezegd wil zijn dat relativeren en het hoofd 
koel houden de beste remedie is om de zomer door te komen! 
 
De volgende BBB verschijnt 21 september, kopij binnen 14 september as.  
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Tarieven advertenties: 
 
Kleurenadvertenties: 
Kleurenadvertenties worden geplaatst voor een geheel jaar. Indienen nieuwe kleuren-
advertenties is mogelijk tot  februari 2012 voor plaatsing vanaf 2012 t/m feb. 2013! 
Zie voor tarieven: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders 
 
Zwartwit advertenties: 
Zwartwit advertenties kunnen in principe m.i.v. elke maand worden geplaatst: 
 
1/4 pag. (132x47mm):  10 plaatsingen= €70;     eenmalig = €15; vervolgplaatsingen = €10;  
1/2 pag. (132x97mm):  10 plaatsingen= €110;   eenmalig = €25; vervolgplaatsingen = €17;  
1/1 pag. (132x196mm): 10 plaatsingen = €180; eenmalig = €40; vervolgplaatsingen = €25;  
 
‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = €2,50 
 
Digitale bestanden advertenties te zenden naar: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
 


