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

Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 

De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving & layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
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 
Ria Jannink: 3676430 
3676601 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven van mei t/m december 2012 
23 mei - 20 juni – 19 september - 24 oktober - 21 november - 19 december 

Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

34                                              5 
 
Je zou zeggen, dat zomeredities van clubbladen- dorpsmaandbladen 
normaliter minder kopijaanbod hebben. Maar deze BBB heeft geen last van 

een zomerreces. Er is veel te doen (geweest) in ons dorp en belangrijke 
gebeurtenissen staan op stapel. En deze BBB editie doet verslag van alle 

culturele, sociale en sportieve ontwikkelingen. 

Hier geldt natuurlijk weer; lees het en u bent op de hoogte! 
 

Laatste Week Nieuws 
>We hadden ze al gesignaleerd en het stond vorige week in de krant. Bosvarkens 

in het Altena’s bos, wroetend in de grond op een afgebakend stuk grond, een 
bezienswaardigheid. ‘Zeventien zwarte varkens die varens opeten ten faveure van 
meer ruimte voor groei van jonge eiken’, dat is samengevat het doel van dit 
project. Aardig initiatief, toch? Zwarte scharrelvarkens die de natuur helpen… 

 
>Duivensucces was er ook weer voor Herman Dijkstra. De laatste vitessevlucht 
haalde de winnende duif een snelheid van 120 km/uur. 

 
>De Bib.bus gaat dan nu dit najaar verdwijnen uit Beckum, meldde de Hengelose 
wethouder. ‘Maar op een andere, betere voorziening wordt gestudeerd’. We zullen 

zien! 
 
>De sport-speldag voor alle TVO jeugdleden was 9 juni jl. een succesvol 

evenement. Het mixtoernooi voor de oudere jeugd had meer deelname kunnen 
hebben, maar vooral de jongere kroost vermaakte zich opperbest. (geen kopij en/of 
foto’s ontvangen). 

 
>TVO 1 speelt komend seizoen in de 4e klasse C, de Gelderse hoek + Bon.boys! 
 

>Het Zomerfeestbestuur ‘geeft een gele kaart’ aan slecht draaiende Pinksterfeest-
barmedewerkers/sters (zie pag. 35 in dit nummer)… 
 
De jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage is in de april BBB gestart middels 
invoeging van een oproepkaart met machtigingsverzoek. Hopelijk hebben weer veel 
lezers hun waardering voor het blad BBB reeds omgezet in een passende gift. Of 
gaan dat nog doen.  Niet vergeten, wij danken u!!! 
                                                                                                    BBB redactie 

De volgende BBB verschijnt 19 september as. kopij binnen 12 september! 
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Wat  U  Allemaal  Leest  In  Deze  Juni  BBB 
 

> Laatste Week Nieuws  > Persoonlijk 
> TVO voetbalbalans            > Afsluiting handbalseizoen 
> Alles over de Pinksterfeesten     > Luk akkefietjes 

   Beckum in woord en beeld         > Volksfeesten Oele 
> Koningschutters ophalen           > Maandagploeg op stap 

> Muiterweek reünie                   > Mixtoernooi winnaars 
> Gezonde voeding                     > Fietstocht; de boer op 
> Kampioensreceptie TVO1          > Minister van Financiën 

> Kerk in de steigers in                   stopt ermee 
   al haar facetten                       > Zonnebloemen verkoop 
> Zijlijn                                     > Maatschappelijke stage 

> BBBtje                                    > Data ouderensoos 
> Blokfluitles Beckum         > Kerstmarkt 

> Winnaar duivenvlucht              > Muiterweek programma 
> TVO volley M1 kampioen         > BBB ploeg in beeld  
> TVO B1 victorie in beeld          > Kinderfeest evaluatie 

> Mijmeringen        > Jeugd heeft wat te vertellen 
> BBBtje          > Beckum & Noaberschap! 

> Info Loes          > Parochienieuws 
> Nieuwe kleedkamers?         > Boodschap Zomerfeestbestuur 

 
Van de voetbalbestuurstafel 
Het voetbalseizoen zit er weer op. Een korte terugblik leert ons dat we qua 

prestaties ruim boven het gemiddelde zijn geëindigd. De jeugd heeft naar behoren 
hun kwaliteiten laten zien. Zo behaalde B1 het kampioenschap, maar werd ook 
winnaar van de bekerfinale in Tubbergen.  Ook het D1- elftal liet daar op dezelfde 

dag zien dat ze stalen zenuwen hadden. Door de beslissende penalty’s beter te 
benutten gingen onze jongens met de welverdienden beker terug naar Beckum. 
Bij de senioren ging het eveneens crescendo. Zo behaalde het 6e op een 

overtuigende wijze de titel binnen. Dat geldt ook voor ons vlaggenschip, dat door 
deze promotie na 9 jaar weer in de 4e klasse zal acteren. Dat mag een uitstekende 
prestatie worden genoemd. Een gezellige instuif was één van de festiviteiten, die 

werden afgesloten met een mooie receptie. 
Dan maar weer over tot de orde van de dag. Achter de schermen zijn de diverse 
commissies druk bezig om kaderfuncties in te vullen. Dat blijkt niet altijd even 
eenvoudig te zijn, maar toch gaan we er voorlopig vanuit dat in augustus alles 

ingevuld is. Ik wil een ieder die op welke manier dan ook is betrokken bij TVO 
voetbal bedanken voor de inzet van het afgelopen seizoen. Namens het bestuur 
een welverdiende vakantie gewenst.                                            Alfons Harink 
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Pinksterfeesten Beckum  
Veel bier, vertier, strijd, muziek, drek en zon! 
 

Levenslust gaf bij de start vd Pinksterfeesten weer blijk van hun 
voortreffelijke talent en improvisatievermogen.  
De seniorenmiddag zorgde voor veel vermaak van die ouderen, de liedjes 
waren geestig en voor de inwendige mens werd royaal gezorgd. Dankzij 

het Zomerfeestbestuur en veel ‘senioren-obers’. Bij het begin van enkele 
liedjes haperde het geluid even, maar een kniesoor die daarop lette… 
Bij de quiz Geen Ja en Geen Nee liepen alle deelnemers in de val, maar 

Eddy had voor iedereen wel een attentie, dan wel lovend woord. 
De bus deed het goed, de chauffeur hoefde niet meer te stoppen; ‘te laat’ 
en het Songfestival kwam in alle (veren)kleuren voorbij. Met Hei’jt al heurt 

passeerden diverse akkefietjes de revue. Prachtige roddels, halve 
waarheden en komische zaken werden belicht. 
 

’s Avonds op de Ossenveelder Oamt was er een geanimeerde quiz, 
spelletjes en trad Friends op met ‘onze’ zangeres Manon. Goede zang met 
stemmige muziek voor de vele liefhebbers. De schoolkinderen kwamen 

zaterdag op versierde fietsen en genoten van de kindershow Wipneus en 
Pim.  
 

 
Veel kinderen genoten van Wipneus en Pim 
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Alle kinderen kregen traktaties en draaibonnen voor in de attracties. 
Vogelschieten; zie apart verslag ‘Koningsschutters ophalen’. ’s Avonds 
muziek van Milk inc en top dj Paul Elstak met een fraaie lasershow voor de 

liefhebbers. 

 
Paul Elstak; schot in der roos voor de enthousiaste jeugd 

 

Zondag was de dag van de Games; Lowlandgames voor 12-16 jarigen en 

Highlandgames voor de oudere ‘krachtpatsers’. Nog steeds bleek er genoeg 
animo te zijn voor deze evenementen, getuige 12 resp. 28 deelnemende 

teams. Ronnie vd Sjonnies bracht een gemêleerd feest-repertoire in de tent 
en ’s avonds traden Broadway en de Memphis Maniacs op. 

 

javascript:Grootformaat();
javascript:Grootformaat();
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‘Gewossel’ op Lowland- en Highlandgames 

 
 
Maandag oldtimersshow en een fietstocht met veel deelnemers door het 
fraaie buitengebied Bentelo-Oele. De pauze was bij Visschedijk 

bloemen/planten, waar Bennie Vossebeld en zijn vrouw trakteerden op 
frisdrank en een snicker/nuts/mars etc. Op de wei voor het feestterrein 
was alles verbouwd tot Gek in’ Drek parcours. Ruim 3000 toeschouwers 

genoten van dit spektakel en ook het kermisterrein liep vol. Als extra 
vermaak was een namaak paus met aanhang uitgenodigd om het terrein te 
zegenen. Johnny and the Gangsters of love speelden ‘Cadillac rock op een 

javascript:Grootformaat();
javascript:Grootformaat();
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oude slee. De feestafsluiting in de inmiddels volle tent werd verzorgd door 
Wir sind Spitze en ze maakten die naam volledig waar! 
 

Vrijdagavondprijzen: 
1. Ballonvaart Grolsch en de Klok drank 

Team: Wij doen ook maar wat,Elke Mulder, Ruben Asbreuk, Rudy Bunte, 
Lindy Raamsteeboers, Jelle Harren 
 

2. Tegoedbon Bennie ten Brincke 
Team: GWHS, Kim ten Vregelaar, Martine Wijlens, Simone de Wit, Marleen 
Wijlens, Manon Jannink, Susan Annink 

 
3. Tegoedbon Breukers   Electro Poedelprijs 
Team: Beckum City 2       Team bijna 50+  

 
Sportieve speelster met een beetje pech: Lindsay Mulder 
Tegoedbon Monique Busschers 

 
Vogelschieten koningsschutters 
Heren:  Harry van Bemmelen 

Dames: Anouk ten Barge 
Jeugd:  Fleur Lansink Rotgerink 

 
Jawel, Anouk, Fleur en Harry schoten de vogel eraf! 
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Lowlandgames 12 ploegen 
1.De beertjes 
2.Het Vijne Keetje 

3.De Esbrookers 
4.De Teletubbies 
5.Combinatie Beckum 

 
Highlandgames 27 ploegen 
1.Broek Uit 

2.FC Lokeend 
3.Maffe Kikkers 
4.Zeg Maar Niets Meer 

5.Return of the Legend 
6.Jong en Ontspoord 
 
As ne gek in’drek 

4x4 klasse               totaaltijd     autoklasse         totaaltijd 
1.John Kloppenburg   17.690 sec.   1.Rene Altena      25.870 sec. 
2.Wolter Klinkien       20.150  ,,      2.Wouter Wolslege 27.930 ,, 

3.APK Gerrits         25.540  ,,      3.Hans t. Elsfhof   32.540  ,, 
 
motorklasse            totaaltijd     specialklasse      totaaltijd 

1.Tom Asbroek         19.370 sec.    1.team A.Euverman 25.820 sec. 
2.Ruud Scholten       19.530  ,,       2.gebr. Bouwhuis    26.470  ,, 
3.Ruud Waanders     20.230  ,,       3.Jan Henk             29.910  ,, 

De info van onze motortopper op de site; amcmx.nl /  tomasbroek.nl 
 
Gekste gekken in’ drek 

1.Arno Vruwink quad crash, 2.Richard-Bjorn Ben Hurr crossmotor 
3.Giel Derkink ½  auto 

 

http://amcmx.nl/
http://www.tomasbroek.nl/
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Beelden van de Gek in drek races, prijsuitreiking onderaan 

 

 

 
Kleurwedstrijd As’n gek in drek; de winnaars voor de beste auto vd  

‘Drekcompetitie’ van John Kloppenburg 

javascript:Grootformaat();
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Wir sind Spitze… en dat waren ze bij de Pinksterfeestafsluiting! 

 
 

Koningsschutters ophalen,  
een tocht met hobbels 
Dat gebeurde op Pinksterzaterdag, ’s morgens net iets voor half elf 
was de start. Drie koetsen, getrokken door paarden, gingen de 
platte wagen voor richting De Tukkerij. 
 

Vaste platte-wagen-gast Hennie W. kwam op zijn scootmobiel aangereden, net iets 
te laat, we waren met de stoet al bijna op de Sluitersdijk. Grote hilariteit onder de 

platte wagen bevolking; Hennie had ‘de boot gemist’. Maar hij toonde 
slagvaardigheid, charterde op het feestterrein een taxi, kwam ons al vóór Asbreuk 
achterop, sprong uit de auto, holde naar de platte wagen en klom aan boord onder 

luid gejuich. Bij De Tukkerij werd jeugdkoning Thijs Asbreuk met partner afgehaald, 
we draaiden op het erf, praatten met Hennie en Minie, bewonderden de paarden 
ter plaatse en iets oonder’n körk ging mee. Een zestal vaste gasten hadden ook de 

boot gemist (hoorden we via de Tom Tom) maar die kwamen bij het feestterrein 
alsnog aan boord.  
 

Volle bak inmiddels op de wagen. Richting Beckumerschoolweg, waar 
dameskoningin Elles Hilderink (partner van Tom Morsink) zou wonen. Meende 
kwartiermeester Robert W. tenminste! Maar die woonden tijdelijk bij Angela en 

Henk in… De stoet draaide kloek en via Jan Morsink langs de vijver annex ijsbaan 
en fierljepbaan ging het naar Wolfkotte, waar Elles en Tom met aanhang ons 
verwelkomden. Het ging daarna full speed naar Stepelo, het gezang van ‘Daar hoog 

javascript:Grootformaat();
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in die bergen’ bevatte ‘literaire, erotische hoogstandjes(!)’ en via de Schoolkaterdijk 
kwamen we bij Ottink Mulder, waar koning Herman met gemalin Betsy in 2011 voor 
de 2e keer koning was geworden. Bijna de hele familie stond gereed, met 

noaberhulp werden broodjes met lekkere soep gereserveerd. Herman en Betsy –in 
koningstenue- op de wagen en terugrijden via de Beckumerweg naar de 
Nachtegaal, alwaar weer een lekker sapje werd gereserveerd.  
 

De mudvolle wagen toog naar het Wapen van Beckum -nog een broodje met 
warme worst- en daarna café Halfweg. De planning liep uit, want de schooljeugd 

met versierde fietsen zou vanaf het Proggiehoes, rond 12.15 uur, meelopen met de 
hele stoet naar de tent. Maar de schutterskoningen met aanhang kwam toen pas bij 
Halfweg en de jeugd vertrok maar vast naar het feestterrein. Na een laatste stop bij 

het Proggiehoes gingen ook de koetsen en platte wagen de slotetappe naar het 
feestterrein. Daar waren al tientallen schutters ingeschreven en ook burgemeester 
Kerckhaerdt was met echtgenote terplekke. Een merkwaardige koningstocht met 
diverse ludieke hobbels was ten einde…  

                                                                                       Een ooggetuige… 

 
 

Muiterweek reünie 

 
“Muiterweek bestaat inderdaad 22 jaar, werd een keer tijd voor een reünie met alle 

muiters door de jaren heen. Eerst hebben we gezellig een barbecue gehouden en 
bijpraten, toen foto albums bekeken.Hierna was de muiterquiz met vragen over de 

muiterweek/muiters door alle jaren heen, was zeer geslaagd. Na de quiz hebben 
we de karaoke-set aangezet, dit heeft leuke momenten opgeleverd, de muziek 
maakte jong en oud weer jong.                                                          Ruben 
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Herinnering 5 juli: lezing in het Proggiehoes 
Thema: wat is gezonde voeding 

Sprekers: Mike Donkers en Ado Bloemendal van Pure Graze. Ook aanwezig: 
Jose en Frans Breukers en slagerij de Feijter. 
 Als je wilt komen vergeet dan niet je aan te melden op: 

www.eerlijkevoeding.info 

 

TVO 1 werd nog eens gehuldigd op 
stijlvolle receptie 
Dat de gemeente Hengelo niet aanwezig was op de kampioensreceptie 

van TVO1 voetbal zou je haast symptomatisch kunnen noemen. Want die 
gemeente vormde en vormt toch een belangrijk onderdeel van de 
beleidsgesprekken bij onze sportvereniging. De plannen tot bouw van 

nieuwe kleedkamers zijn tot in den treure als hoogste prioriteit behandeld. 
En als het TVO bestuur in het overleg met die gemeente weer een flinke 

stap gezet dacht te hebben, kwamen de mitsen en maren. Met daarnaast 
als cynisch dieptepunt feitelijk die mast voor het alarmsysteem ‘die in de 
weg staat’. Maar ja, die staat er nu eenmaal. Maar verder valt en staat het 

plan met de financiën, daarin moet de gemeente voor TVO met een 
acceptabel plan komen. Er wordt weliswaar volop meegedacht, maar het 
duurt maar en het duurt maar… TVO omnivoorzitter Arend ten Barge 

hoopt nu dan toch dat binnenkort een financieel acceptabel plaatje aan de 
leden kan worden voorgelegd. ‘Opdat met een jaar nieuwe kleedkamers 
gebouwd kunnen worden’. Met die afronding zou de voorzitter zijn laatste 

(achtste) zittingsjaar zeer tevreden zijn. 

 
Jorn ontvangt Milan shirt               Drie generaties Ottink kampioen! 
 
De kampioensreceptie kende een vlot verloop en ceremoniemeester Eddy 

Drenth kweet zich kundig van zijn taak met de nodige kwinkslagen. 
Voetbalvoorzitter Alfons Harink, omnivoorzitter Arend ten Barge, 
erevoorzitter Jan Wijlens, TVO Gildevoorzitter Jan Ottink, accomm. 

bestuurder Hennie Wijlens, trainer Thijs Vaanholt, Bentelo-voorzitter Jan 
Pierik en later KNVB bestuurder Ate Brunninkreef voerden het woord. 

http://www.eerlijkevoeding.info/
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Lovende, trotse, kritische toespraken, afgewisseld met  een ludieke 
column. Memorabel was, dat drie generaties Ottink als kampioen binnen 
TVO 1 aanwezig waren, wijlen  opa Tinus Ottink (vertegenwoordigd door 

zijn vrouw Grada) in 1955, vader Martin Ottink in 1977 en zoon Nick 
Ottink nu in 2012. Topscorer Jorn van Laar ontving een oranjeshirt met 

ludiek opschrift. De kampioensmedailles werden door ‘nestor’ Bart Ottink 
aan alle selectiespelers overhandigd. Het was en stijlvolle receptie bij het 
Wapen van Beckum, maar de gemeente ontbrak…. 

                                                                          BBB redactie 
 
 

‘Kerk in de steigers’ in al haar facetten 
Het wordt in de jaarbrochure van de H.Geest parochie van Beckum 

duidelijk omschreven in de inleiding. Kerk in de steigers is in de 
eerste plaats een project om het voortbestaan van de kerk in 
financieel en economisch opzicht te garanderen. 

 
‘Om dat gebouw te kunnen behouden worden mogelijkheden bestudeerd 
voor multifunctioneel nevengebruik. Daarover wordt door verschillende 

belanghebbenden nagedacht’. Maar eigenlijk moeten we het ook over 
onszelf hebben, als we de haalbaarheid van de kerkfunctie willen afwegen. 

Want wij vormen die geloofsgemeenschap, waarbinnen we zorg hebben 
voor elkaar en dat schept een morele plicht. Bij alle dorpsgenoten moet er 
een solidariteitsgevoel ontstaan, waarbij we gewoon niet willen dat de 

kerkfunctie verloren gaat. En dan moeten we gemakshalve niet alleen naar 
die ander kijken of naar die ‘ouderen en vrijwilligers’, die het er wel even 
bij zullen doen. ‘Het Parochiebestuur en pastoresteam vd. H.Geestparochie 

streeft ernaar om zo lang mogelijk een eigen kerk in elke locatie vast te 
houden. Daarom wordt er samengewerkt om elkaar sterk te houden’. 
Vooral ook in deze tijd van teruglopend kerkbezoek en schaarste aan 

personeel en middelen. In dat kader blijft het ook van groot belang, dat 
álle parochianen, jong en oud, de jaarlijkse Kerkbijdrage naar daadkracht 
blijven doneren. 

 
Het voortbestaan van onze kerk hier is echter niet alleen afhankelijk vd. 
financiële middelen, maar ook voldoende betrokkenheid van parochianen 

en vrijwilligers is pure noodzaak. ‘En die overtuiging moet aan de jongeren 
en kinderen worden doorgegeven. Als die basisgedachte wortel kan 
schieten, kunnen we met een kerk in de steigers verder denken en bouwen 

aan de toekomst. De komende jaren zal dan blijken of we onze kerk als 
hart in onze dorpsgemeenschap in stand kunnen houden’.  
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De kern van deze inleiding wordt als hartenkreet namens het pastorale 
team geuit door pastor Johan Klaassen en pastor Henk Ogink.  
 

Hoopvol, dat vrijwilligers ons niet in de steek laten 
Ondanks de zorgelijke bespiegeling van de huidige situatie rond het 

kerkgebeuren in Beckum, zijn er toch hoopvolle zaken te melden. Want 
diverse liturgie- katechese- diaconie- wijkcontact- koren en   
beraadgroepen zijn het hele jaar door actief en maken de wekelijkse 

vieringen mogelijk. Daarnaast zijn voor schoonmaak, onderhoud, versiering 
en beheerzaken verschillende vrijwilligers in de weer. 
Je zou kunnen stellen; ondanks de afnemende wekelijkse kerkgang en 

mindere betrokkenheid van de jeugd blijven veel (oudere) Beckumers 
gemotiveerd om zich vrijwillig in te zetten voor onze parochie. En die 
verdienen een geweldige pluim. 
 

Op de jaarvergadering vd Beckumer parochie heerste een positieve sfeer. 
Ondanks de sombere bespiegelingen inzake de toekomst en continuïteit 

van het kerkelijke gebeuren was vrijwel eensluidend de conclusie; ‘laten we 
trachten de kerk voor Beckum te behouden’. Ook de vele activiteiten bij de 
renovatie vd  pastorietuin werden gememoreerd en de inzet van alle 

betrokkenen gewaardeerd. Verder kwam aan de orde, dat de 
dinsdagmorgenviering beter passen in een kleinere ruimte. Terwijl het uit 
praktisch en economisch oogpunt (verwarming hele kerk) ook beter zou 

zijn om de repetities vd dames-herenkoor in een kleinere ruimte te houden. 
 

Nog even over dat plan tot multifunctioneel nevengebruik van de kerk. Laten we 

van harte hopen, dat er binnen niet al te lange tijd duidelijk stappen kunnen 
worden gezet en een (of meerdere) medegebruiker(s)  in het kader van ‘Kerk in de 
Steigers’ concreet in beeld komen. Ook mensen, die nog moeite hebben met deze 

ontwikkeling, zullen moeten beseffen dat alleen bij het welslagen van dit project de 
oorspronkelijke kerkfunctie behouden kan blijven. En… dat willen we toch allemaal? 

                                                                                        Jan Ottink 
 
 

Zijlijn 
Familiefeest 
Dit jaar was het onze beurt om het feest te organiseren samen met onze 

kinderen. Om te beginnen hebben we een flinke locatie nodig want we zijn 
groot in getale. We waren met vijftig volwassenen en één en twintig 

kinderen van nul tot zestien jaar. Het was heel leuk om, vooral de 
kleinsten, om de hoek van het gebouw te zien komen. Sommigen herken je 
gelijk,die lijkt op zijn vader en die op b.v. op  opa Harry. Ook zijn er kindjes 

bij waarvan je denkt naar welke papa of oma  zou die gaan. Het was een 
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leuke dag , die ingevuld was met spelletjes en een lijst met vragen van 
makkelijk naar moeilijk. Er stond bij vermeld dat correspondentie mogelijk 
was, maar dat de afhandeling wel een maand zou kunnen duren in 

verband met de verwachte aantallen bezwaren! Dit alles onder het genot 
van een hapje en een drankje, het spelen met kleintjes en het praten met 

de groten. Tegen tienen gingen de laatsten weg en rond elf uur hadden we 
de boel opgeruimd en schoon. Wij, ons gezin is in 2020 weer aan de beurt 
voor de organisatie, dan zijn Johan en ik respectievelijk drie en tachtig en 

tachtig jaar! Of wij dat dan nog regelen? We zullen zien. 
                                                                                Rie Menkehorst  

BBBtje 
Te huur: Op camping De Rammelbeek te Lattrop een 
vakantiewoning met veel faciliteiten.  
Inlichtingen; fam. Lansink 074-3676282 

 
 

Blokfluitles in Beckum 
Zoal U weet kunnen leerlingen uit Beckum via de Muziekschool Hengelo 

blokfluitles krijgen in Beckum. De lessen worden gegeven op de maandag-
en dinsdagmiddag (avond) in het Proggiehoes. Binnenkort kom ik zelf langs 
in groep 3 om de kinderen informatie te geven en de 

aanmeldingsformulieren uit te delen. Mochten er nog andere 
belangstellenden zijn dan hoor ik dat graag. Ook volwassenen zijn van 
harte welkom. 

Voor informatie kan U mij bereiken via tel.nr. 0621950258 of via de mail: 
ltenvregelaar@home.nl Liedeke ten Vregelaar  

 
Beckumer winnaar vlucht Frankrijk 
Inderdaad stond in de krant dat Herbert Veldhuis van de Zwarte Doffer een 
duivenvlucht vanaf Frankrijk glorieus had gewonnen voor alle concurrentie. 
”En nog wel met twee duiven”, glom Herbert van trots in de tent tijdens de 

Pinksterfeesten. 

 
Kampioenschap TVO-volley M1 

Zaterdag 14 april moesten we tegen Apollo 8 en Twente ’05. Dit waren 
spannende wedstrijden, want we konden kampioen worden. We mochten 

van de 6 sets 1 set verliezen. In de wedstrijd tegen Apollo 8 hadden we 
alle sets gewonnen en toen moesten we tegen Twente ’05. De eerste set 
verloren we, maar de volgende 2 ging het gelukkig beter! De tweede 

mailto:ltenvregelaar@home.nl
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wonnen wij en toen werd het heel spannend. We waren nerveus, maar 
speelden goed samen en blokten goed. Ook de laatste set wonnen wij: we 
waren superblij! Daarna werd het kampioenschap gevierd met veel 

blijdschap en patat. 
Het was een keileuk seizoen! 

 
Vlnr: Lotte Koning ter Heege, Bente Beltman, Pien Breukers,  

Roos Meulenkamp, Romee Kasteel. 

 
 

De victorie van TVO b1 in Holten 
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De bekerwinnaars van TVO b1 juichend op het podium in Tubbergen 
 

 

Mijmeringen 
Verkiezingen 
Volgens mij is er totaal iets mis met de verkiezingen zoals dat nu  gaat. 
Wees maar niet ongerust, ik ga heus wel stemmen en ik heb een heel lelijk 
woord in gedachten voor hem of haar die niet gaat. Eigenlijk heb ik geen 

woorden voor wat er gebeurt in Europa en ook in Nederland. Hoe is het 
mogelijk dat door verkiezingen een man als Berlusconi  jarenlang aan de 

macht is in Italië, hoe kunnen landen als Griekenland en misschien Spanje 
en Portugal in iets mindere mate, er z’n financiële puinhoop van maken? 
Betekent dat dat we de totaal verkeerde mensen kiezen?  Misschien 

moeten we lid worden van een politieke partij zodat we invloed hebben op 
wie er op de te verkiezen plaatsen komen. Want er zijn dadelijk wel weer 
verkiezingen, maar er staan, voor zeker 80%, dezelfde namen. We hebben 

een premier die zegt er voor alle Nederlanders te zijn  en dan vertelt dat hij 
dat hij een programma heeft, waar rechts Nederland zich de vingers bij af 
zal likken. Wat moet de rest dan, dat is toch nog wel z’n 70%? Hij 

verkwanselde een groot deel van zijn invloed als premier aan Wilders, je 
kunt niet zeggen aan de PVV, want Wilders is de baas van die club en hij 
duldt geen inspraak.  

Heb je die zielige CDA ministers zien spartelen aan het touwtje van  
Wilders en toen die de stekker er uit had getrokken hadden ze plotseling 
een andere mening en moesten ze heel nodig een middenpartij worden. 

javascript:Grootformaat();


Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 6, 2012 
pagina 18 

Kennelijk was het aflikken van de rechtse vingers niet zo heel geslaagd. 
Het volgende feest is er bij het lente akkoord, dat klinkt wat mooier dan 
het Kunduz akkoord. In twee dagen geregeld. Oh, wat zijn we toch goed, 

dat vonden ze zelf , ten minste de eerste paar dagen. Nadat de 
feeststemming een beetje verdampt was kwamen ze tot de ontdekking dat 

ze in hun feestvreugde niet wisten waar ze mee akkoord waren gegaan. 
Ondanks alles stel ik voor dat  we 12 september met zijn allen gaan 
stemmen. Wel eerst bedenken op wie je stemmen wilt! 

                                                                            Johan Menkehorst 
 
 

 
 
 

Persoonlijk                                                                
Geboren: Quilane,dochter van Thijs Vaanholt en Ellen.                        
           Romee, dochter van Danny Ottink en Nicole Kamphuis 

 
 

TVO handbal sluit seizoen af 
Door de 2e plaats in de eindrangschikking konden dames1 een 
promotietoernooi spelen voor plaatsing in de nieuwe hoofdklasse. Zoals 

eerder gememoreerd werd dat toernooi glansrijk gewonnen en wordt 
straks hoofdklasse gespeeld. Dames2 kwam goed op stoom en lonkte naar 
de 1e plek, maar blessures en daardoor te weinig speelsters betekende een 

terugval. Uiteindelijk werd met een 7e plaats behaald en afscheid genomen 
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van Imke Lintsen en Kim ten Vregelaar die overigens wel blijft coachen. 
Dames3 begon zeer stroef, maar kende gaandeweg een flinke opleving. 
Van de laatste plaats via 6 overwinningen(!) geëindigd op een nette 6e 

plaats. Ook al dankzij inzet van A speelsters werd dit bereikt. Gestopt zijn 
Marieke Temmink en leidster Lisette Vossebeld. 

De Ajeugd moest haar ambities bijstellen en eindigde op de 5e plaats, maar 
gaat met hogere ambities het nieuwe seizoen in. ‘We hebben de contracten 
verlengd en ook dank aan de zweethanddoek, ijszak en goddelijke 

lichamen die ons er steeds hebben doorgesleept’. (mooie teksten in Break 
Out, toch?). De Cjeugd speelde wisselvallig; goed, slecht, winst, verlies, 
verdiend, onverdiend, van alles wat. Resteert nog; ‘blij dat Joyce onze 

trainer en leidster in thuiswedstrijden was jammer dat Leon en Nienke er 
na de veldcompetitie mee stoppen’. De nieuwe mini’s zijn enthousiast; 
oudere gemixte mini’s (straks de D jeugd) en jongere in 2 teams. Allemaal 

veel plezier in het spelletje. 
Werkgroep vrijwilligers 
Carmen, Ine, Diane, GJ en supervisor Nicole C.B. hebben alle (45!) 

handbaltaken in kaart gebracht. Met deze handleiding is het gemakkelijker 
werken voor de leden en staf. Leden en ouders worden gericht gevraagd 
welke taken zij kunnen/willen uitvoeren voor TVO handbal. Want in Break 

Out is duidelijk gemaakt ‘dat we niet zonder die vrijwilligers kunnen’.   
Enkele mutaties in de handbalstaf 
De trainerswisseling was reeds vermeld, maar nog even enkele 

handbalfeiten op een rij. Ook komend seizoen zullen drie senior 
damesteams aan de competitie deelnemen. Carla Ensink is de opvolgster 

van Theo vd Aa als trainer/coach en naast Diane Noordink is ook Nico 
Veldhuis gestopt met de functie handbalafvaardiging in de TVO sponsor-
commissie. Het bestuur dankte hem voor zijn inzet. 

                                                           Bron; nieuwsbulletin Break Out 
 
 

Luk akkefietjes 
Ie bunt nog nig dreug’ achter de oarn. Dat bescheed kree’j vrooger, a’j 
wies wol’n wean of oe greuts veurdoon. Of a’j as greuntje op de 

daansvloere ‘t knapste deantje oetzoch um met te daans’n, mer een of 
aandere nozem oe vüür was. Ja, en den nozem har bakkebeure en ne 

strakke spiekerbokse an, terwijl a’j zölf tot wiet tot boam de oar’n waar’n 
kaalknipt en ne oale manchester bokse anhad’n. Kiek, dan bu’j kaansloos, 
dat bu’j. Dat zelde ha’j op de veurtgezette landbouwschoole. Doar beun’k 

in de 2e klasse eenmoal bleem zitt’n zovöl schik ha’k t’r an. Merre, ton 
kwam d’r al jongs oet de hoogste klasse op schoole met ne brommet. Ne 
Tomos en later ne Kreidler, dat mossie heb’n, dan heur’n ie d’r bie. Noa 

völle nuil’n in hoes mog ik ’n kear ‘n Solex van mie ooldste zuster 
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metnem’n. Keal nog is ne moal, wat was ik greuts… Met dattig in’t uur 
gung’t plat deur de boch hen, mer dat was nog te had, want ik schoof van 
de weg of in’ sloot. Keump doar den grootsprekker van Kikkerdril’nKareltje 

langs met dee lange bakkebeure en ne Tomos oonder’t gat. Hee stopt 
eff’n, lacht mie oet en schaampert; ‘Och kealtje, wi’j ok metdoon met dat 

oale opgevoerde fietske? Ie bunt joch geels nog nig dreuge achter de 
oar’n’. Ik krabbel’n oet’n sloot, de bokse vol drek, wön groezelig hellig en 
wol ‘m ne optatert vekoop’n. Mer ik bedach mie nog net, want hee was 

wal ne kop groter en um doar ’n portie kleppe te krieng, zat ik ok nig op te 
woch’n, dat dear ik nig. Mer ik heb um later wa wear ekreeng; bie de 
school he’k um stiekum de weend oet’n baand van zien brommet laot’n 

loop’n, lekker puh… 
                                                                      HekselmesienHarry 
 

 

 

Stichting School- en Volksfeest Eule "Tot 
Vreugd Van Elk" 

 

Het is alweer de 94e keer dat het Oeler school en Volksfeest plaats vind. Dit 
keer met een officiële wedstrijd touwtrekken, maar we houden ook een 
Mixed touwtrektournooi 

speciaal voor alle mensen uit de omgeving, die zelf wel eens aan zo’n touw 
willen trekken! Maak je eigen team en geef je op!!!! 
We hopen er wederom een mooi en gezellig feest van te maken 

op 24, 25 en 26 augustus 2012 
 

Programma: 

Vrijdagavond 24 augustus 2012 20.00 uur Feestavond met 
“Schlagermuziek”- Playbackshow en Disco Black light 
 

Zaterdag  25 augustus 2012 
10.15 uur Kinderfeest, 13.00 uur Voorstelling (kinder) 
13.30 uur Schijfschieten, 14.30 uur Vogelschieten 

Feestavond met coverband MMOOZZ 
 

Zondag 26 augustus 2012 

10.00 uur Touwtrekken – Competitiewedstrijden van Gewest Oost                                                                                                      
en vanaf 14.00 uur een groot : MIXED TOUWTREKTOURNOOI !!!!! 
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Zondags hebben we een quad-baan voor de kinderen, de scouting maakt 
een soort stormbaan voor 12-16jarigen, schminken en Geregeld Feestje 
komt met de knutselkar. Alles gratis entree. 
12.00 uur  Fietstocht: Deelname gratis, ongeveer 25 km 
13.00 uur Oldtimershow, 16.00 uur Duo Flex, 18.00 uur Papa di Grazzi 

Hele weekend Disco Blacklight 
                                                                   www.volksfeesten.oele 
 

opgave MIXED TOUWTREKTOERNOOI 

Voor recreanten zondag 26 augustus vanaf 14.00 uur 
Volksfeesten Oele en Touwtrekvereniging Oele organiseren dit jaar naast 

de laatste competitiewedstrijd en Gewest Oost een groot 
Mixed touwtrektoernooi 
Wil jij ook meedoen? Maak een team bestaande uit 6 personen 

met minimaal 2 dames !!!! 
Opgave voor 1 augustus bij Emiel Vehof Mobiel: 06-41242366 
Email: touwtrekkenoele@hotmail.com 
 

Opgave OLDTIMERSHOW 
Zondag 26 augustus 2012 10.00 uur 

Volksfeesten Oele organiseert dit jaar weer een oldtimershow voor 
Landbouwvoertuigen en stationaire motoren. Er zal ook een rondrit worden 
uitgezet. Opgave voor 1 augustus alleen via E-mail 

Oele.oldtimer@gmail.com 
Info: Marco Brummelhuis 06-53157209 
 

 

De jaarlijkse maandagmiddag  

met worst, kaas, wijn en veel regen 
Harry en Theo hadden er al een zwaar hoofd in, Rikie en Marga zagen de 

bui ook al aankomen, letterlijk dan! Het jaarlijkse fietstochtje vd. 
maandagmorgen accomm.werkgroep van TVO plus schoonmaakdames 
dreigde te ‘verwateren’ op 4 juni jl. Maar niet voor een gat gevangen werd 

plan B uit de kast gehaald. De fietsen mochten blijven staan, een 
overdekte platte wagen en tractor werden gearrangeerd en aldus de route 
Oele, Twentekanaal, Delden, sluizen en Bentelo gereden. De stemming op 

de wagen werd gaandeweg opperbest al was het zicht door het plastic aan 
de zijkanten niet best… (en ook het schakelen van chauffeur Harry 
gebeurde -letterlijk- wel eens met horten en stoten, maar dat zat ‘m meer 

in de tractor en hobbelweg, zullen we maar zeggen!). De worst, kaas en 
sapjes smaakten prima.  
 

mailto:Oele.oldtimer@gmail.com
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Proost op de geslaagde middag 

 

Bij de bekende wijnmakerij Visscher werden we gastvrij ontvangen en de 
uitleg bij de wijngaard buiten duurde maar kort vanwege de voortdurende 
regen en kou! Binnen kregen we verder uitleg over de wijnen, de oogst, 

voorraadvaten  en procedure en proefden vervolgens van de rosé en wijn 
(nippen). Kortom een leerzame excursie en oh ja, het regende nog 
steeds…. 

Terug in Beckum snel naar binnen in de warme Geertman kantine. Waar al 
snel een buffet van Bearnd &Bart wachtte. Een forse en smaakvolle porc, 
gemarineerd (volgens kenners) met garnituur ‘ging erin als koek’. Marinus 

Wolters werd bedankt voor enkele jaren als assistent-sproeier vd velden, 
Henk en Jan & Sigitta gaan volgend jaar de tocht organiseren.  En dat 
vooruitzicht leverde alvast enkele fantasievolle taferelen op! Chauffeur 

Harry kreeg extra applaus en ook de Theo, Marga en Rikie kregen 
waarderende woorden. Want het was dankzij hen weer een ouderwets 

geneuglijke middag, daar kon de regen geen vat op krijgen!! 
                                                                                      Jan Ottink 
 

 

OPINiE; wereldvisie van Jan Busscher 

Verkiezingen -2-. 
 

Alle bestaande politieke partijen hebben nog een heilig geloof in de oprechtheid van 

de banken en hun geldzaken. Ze huldigen het standpunt als je maar genoeg geld in 
de banken blijft pompen en daarna zelf dat geld weer tegen hoge rente moet lenen 
bij dezelfde banken en de belastingbetaler maar steeds verder gaat uitknijpen om 
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aan het begrotingstekort te voldoen komt alles vanzelf goed. Dan zijn er ook nog 
partijen die geloven in kernenergie en JSF vliegtuigen. Allemaal partijen van 
aanmodderen en voortmodderen dus, oftewel totaal ongeloofwaardig.   

Op 12 september hebben we opnieuw parlementsverkiezingen en zoals de zaken nu 
liggen zal ik gaan stemmen op een nieuwe partij de SOPN, voluit “Soeverein 
Onafhankelijke Pioniers Nederland.” Eindelijk een partij met echte vernieuwingen in 

het programma, met goede plannen voor echte oplossingen waar deze tijd om 
vraagt, een partij met een duidelijke visie die niet zal schromen om platgetreden 
paden te verlaten en niet het minst belangrijk, men heeft een wezenlijke kijk op het 

leven zelf. De kans is echter groot dat deze partij niet een vlekkeloze start gaat 
maken. Dat is een logisch gevolg van de huidige status quo in onze samenleving.  
Onze gebonden media hebben blijkbaar de plicht om nieuwkomers die een 

bedreiging kunnen vormen voor het bestaande bestel, totaal dood te zwijgen of te 
ridiculiseren. In feite is dat in de eerste week van juni al begonnen door de 4 
landelijke PCM dagbladen (kranten van de bank). Het overgrote deel van het 
Nederlandse volk neemt alles wat deze (bronnen) aan bagger uitbraken nog steeds 

voor waarheid aan en ook dat is de tragiek van deze tijd. Hoe dan ook, we zijn in 
de politiek wel aan een doorbraak toe want de huidige problemen groeien ons 
dusdanig boven het hoofd dat we er in dreigen om te komen….  

 
Bovendien, na het ESM verdrag is de tendens dat politiek Den Haag binnenkort de 
deur in het slot gooit en dan komt er een bordje op te hangen met de tekst, “ 

Voortaan zal Brussel uw belangen behartigen.” En het Nederlandse volk kan….. Vul 
zelf maar in. Wat het ESM verdrag aan gaat, meer dan 95% van de burgers zijn 
niet op de hoogte van de onzalige details van dit verdrag dank zij de zwijgende en 

instemmende media…. En ja, in dit geval had Wilders voor de volle 100% goede 
reden om goedkeuring van dit verdrag te voorkomen! En dan nog even dit, Einstein 
heeft ooit al eens gezegd: “Problemen, veroorzaakt door een bepaald denkniveau 

kunnen niet op datzelfde denkniveau worden opgelost”. Even door laten dringen…, 
juist!  Neem gerust eens een kijkje op www.sopn.nl  
                                                                                        Jan Busscher 

 

Muiterweek 8 - 13 augustus 
Woensdag: Bingoavond 

Donderdag: Piratenavond mmv de Muiterweek Formatie 
 

Vrijdag: Grass Volleybal Toernooi daarna Tropical afterparty  

Opgave: Lotte Grashof 06 11 05 04 37 
 

Zaterdag: Kauwgumballrally Opgave: via site www.kauwgumbalrally.nl 

 's avonds: Optreden van Pianohouse 
 

Zondag: Run Bike Run Opgave: Nick Laarhuis 06 42 03 99 99 

's avonds: Optreden van 3 Guys and Frankie 
 

Maandag: Café Voetbaltoernooi 

http://www.sopn.nl/
http://www.kauwgumbalrally.nl/
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Persbericht  
 
Donderdag 2 augustus 2012 fietstocht ‘de Boer op’ 

Haaksbergen 
 

Ook in 2012 is de organisatie van de Boer op er in 
geslaagd een 4-tal boerenbedrijven te vinden die hun 
bedrijf willen openstellen voor het publiek tussen 

10.00 en 16.00 uur. Deze keer gaat de tocht richting 
Buurse/Duitsland.  
Per deelnemer is een startbewijs á € 2.00, incl. route en koffiebon, 

verkrijgbaar op 2 augustus bij de startplek op de parkeerplaats bij 
Zwembad De Wilder (Scholtenhagenweg) tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis onder toezicht van een volwassene 

meefietsen. Het is verboden honden mee te nemen!  
 

Als eerste zijn we te gast bij de familie Roerink aan de Munsterdijk. Dit 

rundveebedrijf melkt 85 melkkoeien en heeft 53 ha. grond in gebruik. De 
koeien worden gemolken met een gloednieuwe robot. Boerin Jenny gaat 
haar zelfgeschilderde werken tentoonstellen en ook Groei&Bloei is van de 

partij. Op dit bedrijf kan de koffiebon worden ingewisseld. 
Het tweede bedrijf dat we aandoen is loonbedrijf Wissink, gelegen aan de 
Zuidgrensweg in Buurse. Zij laten de bezoekers kennismaken met de 

landbouwwerktuigen van nu. Alles gaat efficiënter, de machines worden 
groter en worden veelal computergestuurd voor de grootste precisie. 
Dan gaat de tocht richting Duitsland, naar Lunten, net over de grens. Hier 

stellen de gebroeders Göring hun bedrijf open aan het publiek. Zij houden 
400 stuks vleesvee, voornamelijk gehuisvest in potstallen. Op deze locatie 

worden pannenkoeken geserveerd. 
 

Als laatste bent u te gast bij maatschap ter Woerds-Hesselink aan de 

Hanebulterweg. Zij hebben 85 melkkoeien en ook vleesvarkens. De koeien 
worden gemolken in een 2x10 60º melkstal en hebben 45 ha grond in 
gebruik. Op dit laatste bedrijf in de route is er gelegenheid om nog wat na 

te praten onder het genot van een drankje. 
 

Namens de werkgroep ‘fietstocht de Boer op Haaksbergen’, Paulien Temmink 

 
 

Zonnebloemen verkoop 
Er staan weer zonnebloemen bij de familie Kamphuis. Wim Kamphuis, Jan 
en Jeroen Wijlens en Wim Meijer hebben de grond goed voorbereid en en 
de zonnebloempitten  gepoot. Wim Kamphuis kunt u regelmatig in het 
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zonnebloem veld zien want hij zorgt ervoor dat het onkruid niet te hoog 
wordt. Als het weer deze zomer meezit, kunnen we  vele bossen 
zonnebloemen  samenstellen en verkopen, al staat  èèn zonnebloem op 

een schaal ook prachtig. 
Op zaterdag 18 augustus worden de zonnebloemen bij de familie 

Kamphuis verkocht tijdens de “oud” papier inzameling. 
Vaak zijn de zonnebloemen al eerder voor de verkoopdatum  geschikt. U 
kunt ze dan plukken en de kosten in de trommel bij het zonnebloemen veld 

deponeren. 
De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de gasten van 
de zonnebloem afdeling Beckum. 

Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie. 
                                                                                  Carla Aalbrecht 
 

MIXTOERNOOI PRIJZEN 

 
De winnende ploeg vh mixtoernooi haalt bij de organisatie - Henk, Pascal en  

Ivo - de hoofdprijs af (goudgeel gekleurd..)… 

 
..en Frank Ottink (links)  benutte feilloos alle penalty’s 
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‘Minister van Financiën’ stopt ermee 
 

Als er één baan lastig en gecompliceerd is geworden, dan is dat wel 
het penningmeesterschap van de St. Zomerfeesten dat de 
Pinksterfeesten jaarlijks organiseert. 
 

De eisen worden jaarlijks hoger, de wetten strenger en regels 
ingewikkelder. Op verkeers- en veiligheidsgebied, milieu, jeugdig alcohol- 

en rookverbod etc. Terwijl muzikale topacts zomaar tientallen duizenden 
euro’s kunnen vragen. 
Om dit jaarlijkse circus in goede financiële banen te leiden, is het bouwen 

van een goed uitgekiend en helder systeem ‘a hell of a job’, zoals dat in 
goed Engels heet. En het hebben van betrouwbare, stressbestendige 
mensen om je heen is hierin belangrijk. Want we hebben het over 

omzetten die in de honderdduizenden kunnen lopen… Remond de Lange 
(30 jaar) (Supply Chain Manager bij Zwanenberg, zoon van Gertie en 

Mathilde de Lange, en broer van kapster/zangeres Manon) thans wonend 
in Delden, voert al zo’n 9 jaar de financiële portefeuille van de 
Pinksterfeesten Beckum.  We stellen hem enkele vragen. 
 

Hoe kwam je zo verzeild in de Pinksterfeestfinanciën? 
Rond maart 2003 kreeg ik een telefoontje van Stephan Ottink, de 

toenmalige penningmeester. Of ik belangstelling had om penningmeester 
te worden van de Zomerfeesten Beckum. Ik was toen 20 jaar, en nog druk 
bezig met mijn studie Logistiek en Economie in Arnhem. Daar ik nog niet 

eerder van betekenis was geweest voor de Beckumer gemeenschap, voelde 
ik me geroepen om de taak van penningmeester op me te nemen. 
Bovendien heeft mijn opa, Arnold Lansink, altijd veel betekend voor de 

Beckumer gemeenschap; zijn inspanningen hebben mij extra gemotiveerd 
om deze taak op me te nemen.  
 

Onder welke voorzitters vd St. Zomerfeesten heb je gewerkt? 
Ik heb gewerkt onder het voorzitterschap van Alex Vossebeld, en de 
huidige voorzitter, Ben ter Avest. Over beiden niets dan lof. Alex vind ik 

een goede technische voorzitter met oog voor detail; niets ging hem mis 
tijdens zijn termijn. Ben is van een ander kaliber. Ben is niet alleen “kunnig 

met iedereen”, maar ook een geweldig boegbeeld van de pinksterfeesten 
en weet wat er in de regio omgaat.  
 

Vormt de afdeling financiën een aparte groep of is dat onder de 
evenementen-commissies verdeeld? 
Sinds een jaar of twee werk ik met een zogenaamde “Penningcommissie”. 

In deze commissie zitten Wahyu Aalbrecht, Eddy Meijer, Marianne Wielens, 
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Stefan Wielens, en ikzelf. Een geweldige groep van gemotiveerde mensen 
die elk jaar hun uiterste best doen. Naast de penningcommissie, heb ik het 
genoegen te mogen werken met vele vrijwilligers die de penningmeester 

elk jaar terzijde staan. Een aantal jaren heb ik het penningmeesterschap 
alleen gedragen, en dat was niet altijd makkelijk. Dat is ook de reden 

geweest dat de penningcommissie is opgericht; bepaalde taken moesten 
gedelegeerd worden. En met succes, de afgelopen twee jaar heb ik veel 
meer rust gekregen en kan ik de taken beter overzien.  
 

Verkoop drank onder 16 jaar en het rookverbod (wat deels 
versoepelt is), kun je nog boetes verwachten dit jaar? 
Nee. Ik verwacht geen boetes. Toch zullen wij als gemeenschap onze 
verantwoordelijkheid houden als het gaat om schenken aan drank onder de 
16 jaar. Daar kunnen wij nog steeds voor bekeurd worden, en dat kan de 

gemeenschap klauwen met geld kosten. Met het oog op de gewijzigde 
drank- en horecawet per 1-1-2013 (de overtreder zelf kan namelijk ook een 
boete verwachten als deze “gepakt” wordt)  denk ik dat de 

verantwoordelijkheden beter zijn verdeeld. Toch denk ik niet dat het bij  
roken blijft, als ik andere organisatoren mag geloven..." 
 

Hebben jullie een bepaalde muziekkeuze per avond en wordt een 
maximum aan kosten voor een band/artiest aangehouden? 
Jazeker. De muziekcommissie wordt goed beheerd door een budget. Het 

bestuur besluit uiteindelijk over de muziek per avond. We weten nu, vlak 
na de pinksterfeesten, dat een DJ als Paul Elstak een schot in de roos was 

op de zaterdagavond. De jeugd blijft onze doelgroep van de 
zaterdagavond. De zondagavond is een wat meer volwassen avond, met 
meer sfeer en gezelligheid. Daar past een ander genre muziek bij. De 

muziekcommissie voelt dit prima aan, mede ondersteund door Black Light 
Drive-Inn. 
 

Wat is het grootste verschil, in jouw beleving, als penning-meester 
tussen de eerste Pinksterfeesten en dat van dit jaar? 
Door de jaren heen zijn er steeds meer instanties bijgekomen waar we 

rekening mee moeten houden (VWA, belastingdienst, gemeente, SENA, 
BUMA), maar ook het aantal feesten en festivals zijn sterk gestegen. De 
concurrentie is groot tijdens Pinksteren, en ook wij hebben te kampen met 

een publiek dat steeds bewuster kiest voor een selectie van feesten, en 
niet meer zoveel uitgeeft. De komende paar jaar zullen een aantal feesten 
niet meer jaarlijks gaan plaatsvinden of zelfs ophouden met bestaan. Er is 

simpelweg geen ruimte meer voor.  
Qua penningmeesterschap is er ook het nodige veranderd; er wordt meer 

professionaliteit vereist. Je moet goed op de hoogte zijn op het financiële 
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en fiscale vlak, om alle ontwikkelingen te kunnen aftikken. 9 jaar geleden 
kwam je met gezond verstand, verantwoordelijkheidsgevoel en “enige 
aanleg voor getallen” een héél eind. Nu is dat niet langer zo.  
 

 
Remond: Intensief werk, maar steeds grote uitdaging 

 

Na 9 jaar is het mooi geweest en volgt Stefan Wielens je op? 
Dat is correct. Stefan beschikt over de juiste kwaliteiten, om de stichting de 
komende jaren financieel de toekomst in te leiden. Stefan heeft de 
professionele achtergrond en kennis, die noodzakelijk is om de 

ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. Die kennis heb ik niet kunnen 
bijspijkeren, omdat ik van nature een bedrijfskundige ben en geen 
accountant/fiscalist. Bovendien is hij iemand die zich niet gauw de “kachel 

laat aanmaken”, en dat is een pré. Ik ben blij met Stefan als opvolger, en 
zal hem met raad en daad ondersteunen waar nodig.  
 

Dus nu meer tijd voor hardlopen: 
Nee. Daar maakte ik altijd al genoeg tijd voor vrij. Ik ga me maar eens 
rustig beramen waar ik de komende paar jaar als vrijwilliger of bestuurslid 

actief wil zijn. In ieder geval geen penningmeester, want na 9 jaar ben ik 
daar wel klaar mee.  
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Ik wil graag afsluiten door het bestuur, de contactpersonen, de vrijwilligers 
en iedereen die mij in mijn taken gesteund heeft, te bedanken. Ik ga 
verder, de volgende uitdaging aan… 

                                                                                           Jan Ottink 
 

 

Maatschappelijke stage in Beckum 
 

De jeugd weet natuurlijk waar het over gaat, maar inmiddels weten ook 
verschillende organisaties en verenigingen in Beckum hoe het werkt omdat 
ze afgelopen jaar hulp hebben gehad van de leerlingen.  

De jeugd heeft geholpen bij TVO met verschillende dagen, bij 
Koninginnedag hadden ze een heel leuk programma voor de middag 
opgezet en bij de zeepkisten race waren ze zo enthousiast dat ze naast de 

verplichte uren voor de stage nog extra hebben geholpen.  
 

De  stagemarkt is vorig jaar zo goed bevallen dat we dit jaar op 10 oktober  

weer een avond gaan  organiseren bij het parochiehuis in Beckum. 
Werkgroep jeugd en de Jeugdraad nodigt ter zijne tijd per mail alle 

leerlingen uit,  organisaties die vorig jaar stagiaires hebben gehad krijgen  
bericht en er komen flyers in Beckum te hangen.   
Wil je info over de stage of heb je leuke stageplekken binnen je organisatie 
of vereniging en je wilt ook meedoen met de stagemarkt meld je dan aan 
Sonja Mulder, tel. 074-2420554. 
 

 

De jeugd heeft (ook) wat te vertellen 
Deze keer vertellen 3 kinderen van groepen 4 en 6 iets over hun 
schoolleven, voorkeuren, favorieten, lekkerste eten, toekomstige baan enz. 
(In de volgende september BBB komen weer 3 kinderen aan bod)! 

We legden Pim Veldhuis, Lot Beltman en Sèm Harmsen 14 vragen voor. 
 

>In welke groep zit je? 
   Pim; groep zes, Lot; groep vier, Sèm; groep zes. 
 

>Woon je midden in Beckum of buitenaf? 
   Pim; ik woon ergens buitenaf, Lot; in het midden, Sèm;  buitenaf. 
 

>Fiets jezelf naar school of halen je ouders of oma’s/opa’s je op? 
  Pim; ik fiets zelf heen en terug naar school, Lot; fiets zelf naar  
  school, Sèm; ik fiets met m’n broertje. 
 

>Blijf je wel eens over ’s middags op school en wat doe je dan? 
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   Pim; ik blijf wel eens over maar er is haast niks te doen, Lot; ik  
   blijf alleen thuis, Sèm; nee, ik blijf nooit over. 
 

>Kijk je veel tv en welke programma’s? 
   Pim; ik kijk wel tv maar niet zo lang, Lot; ik kijk veel tv,I Carly en 
   Sponsbob, Sèm; nee niet echt, maar spangas vind ik wel leuk. 
 

>Doe je aan computeren en welke spelletjes? 
   Pim; ik speel best wel achter de laptop maar niet zo lang, Lot;  

   frizzle, frazz bomb it, watermeisje en vuurjongen, Sèm; Ja,ik speel 
   spelletjes op hyves.  
 

>Wat vind je een mooie sport voor jezelf en welke op tv? 
  Pim; voetballen is een mooie sport om te doen en te kijken, Lot;  
  voor mijzelf volleybal en voetbal en op tv voetbal, Sèm; paardrijden. 
 

>Ga of zit je op muziekles en welke muziek vind je mooi? 
  Pim; ik vind muziek niet leuk maar wel om te luisteren, Lot;  

  Blokfluitles, Sèm; Nederlandstalig, Nick en Simon. 
 

>Jouw favoriete band- zanger/zangeres: 
  Pim; mijn favoriete band is de black it neas, Lot; nicki, minay beyance, 
  Sèm; Nick en Simon. 
 

>Wie vind je de beste sportman/vrouw in Beckum en in Nederland? 
  Pim; van Beckum Maudie en van Nederland Van Persie, Lot; Beckum,  
  mijn vader en mijn moeder, Nederland, Luuk de Jong, Sèm; Beckum 

  mijn vriendinnen, Nederland Wesley Sneijder. 
 

>Het lekkerste eten vind ik: 
  Pim; pizza, Lot; pizza, patat, frikandel, kroket, mie, taart, Sèm; 
  lasagne. 
 

>Maar dat vind ik absoluut niet lekker: 
   Pim; ik vind niks vies, Lot; rode kool,asperges, soep, Sèm; spinazie. 
 

>Wat wil je later worden voor je beroep? 
  Pim; ik wil; profvoetballer worden, Lot; psychologe, Sèm; paarden- 
  verzorgster. 

 

KERSTMARKT 
Ondanks dat het nog erg vroeg is en in het zonnetje nog niemand denkt aan de 
kerstmarkt willen we alvast weer opwarmen.   
Na de zomervakantie beginnen we weer met de voorbereidingen en 

knutselactiviteiten. Op 3 oktober is een middag gepland om te knutselen met een 
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groepje die het leuk en gezellig vinden om samen wat te maken. De locatie , tijden 
en werkzaamheden laten we nu nog even een verrassing maar kunt u lezen in de 
BBB van september.  Dan staat er ook bij waar u zich op kunt geven,   wij zorgen 

voor voldoende materiaal en zetten jullie gezellig samen aan het werk.   Omdat de 
kerstmarkt in Beckum en voor Beckum is, wij heel veel hulp, inbreng van spullen en 
 enthousiaste ideeën van Beckumers krijgen hebben we besloten de opbrengst ook 

voor goede doelen in Beckum te besteden.  We hebben al een aantal doelen op het 
oog die financiële hulp kunnen gebruiken, mocht U ook nog een idee hebben dan 
horen we het graag.  

                              De kerstmarktgroep,  
                              Ria Asbroek, Ine Wentink, Irma ten Dam en Sonja Mulder 

 

 

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
 

Zoals al vele jaren de agenda en nieuws van de parochie in de BBB van  
Juni staat, is het deze keer anders. 
In Juni wordt n.l. het schema vermeld voor Juli—Aug. en Sept.(In juli en 

Aug. wordt er géén BBB. uitgegeven). 
De reden,dat er nu géén parochienieuws in staat, komt doordat het 
Pastoraal team nog geen bijeenkomst gehad heeft om het schema vast te 

stellen. Daarom nu deze mededeling. 
Het schema v.d. vieringen staat voor alle parochies in het maandelijks blad 

“Geestig”.Ook in het parochieblad “Onder Ons”. Verder staat het schema 
voor iedere week in diverse kranten. 
In BBB van September,komt er dan weer het schema voor de vieringen 

voor Oktober. Aan alle lezers een fijne vakantie gewenst. 
                                                                                     Riky Temmink 
 

Datumbank 
 

4 juli  Dorpsraad; vergadering 

21 juli  Oud Papier 
15-16 sept. Volle Polle 2012 
24 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem bij Wapen van Beckum 

Ouderensoos data 
Woensdag 11 sept,  Reisje, dinsdag  9 oct, dinsdag 6 nov, 2012, 
woensdag 19 dec 2012, dinsdag  8 jan 2013, dinsdag  5 febr 2013, 
dinsdag 12 mrt  2013, dinsdag   6 apr  2013, 
 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 

Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 
Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 
Wijzigingen of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
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Het grote crossspektakel in Beckum 14-15 september: 

**Volle Polle** 
 
 

Beckum & Noaberschap? 
 
Ondanks de gezellige zomerfeesten viel het een aantal Beckumers op dat 
de vrijdagavond door minder inwoners werd bezocht en dat de 

samenstelling van bezoekers aan het veranderen is. Dit zegt niets over de 
organisatie van de zomerfeesten, want die doet haar uiterste best. Maar 
het zegt wel iets over de beleving en samenhang van de individuele 

inwoners en buurtschappen in ons dorp.  
Tijdens de zomerfeesten is afgesproken om hierover nog eens met elkaar 
in gesprek te gaan. Voorafgaand is het zomerfeestbestuur geïnformeerd en 

is er inmiddels goed overleg geweest. 
 

Op 5 juni is de onderstaande groep Beckumers bij elkaar geweest om van 

gedachten te wisselen en daarna op 11 juni met een deel van het 
zomerfeestbestuur. Het ging niet alleen over de Beckumeravond maar over 

de gehele sociale samenhang in Beckum. Met andere woorden 

“modern noaberschap”.  
In eerste instantie hebben wij ons afgevraagd wat er binnen en tussen 

buurtschappen verbetert kan worden. Dat aan gezamenlijke dorpse 
evenementen een goed gehoor wordt gegeven en dit interessant is voor 
alle leeftijden. Dit met het doel om de gemeenschapszin in Beckum een 

nieuwe impuls te geven en te starten met het thema “modern 

noaberschap”. 
 

Wij zijn benieuwd of u er net zo over denkt. Om hierop antwoord te krijgen 

zijn wij op zoek naar drie personen per buurtschap. Een 

jongere (16 tot 30) een midlifer (30 tot 60) en een senior (60+). 

(Leeftijden zijn indicaties). Het gaat om de volgende buurtschappen: 
’t Hoogeveeld, ‘n Hoonhook, Stepelo, Beckum City, Wildbaan, De Esbekke, 

Wolfkaterweg en Kattnköppe/Bentelerweg. 

Samen met deze mensen zouden wij een avond willen organiseren om te 

zien wat er mogelijk is. 

 
In een wereld waar individualisering alleen maar toeneemt is het 
tijd voor een tegengeluid. Juist in een dorp zoals Beckum.  
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Voelt u zich betrokken…..voel jij je betrokken?   

Reageer dan voor 1 juli qs. en neem contact op met een van de 

onderstaande contactpersonen. 
 

Harrie Jannink  06 53 79 94 22  info@janninkmesthandel.nl 

Theo Pot  06 51 49 61 11  theo.pot@wanadoo.nl 
Rene Veldhuis  06 41 03 98 51  laanve@kpnplanet.nl 
Paul ter Bekke  06 20 88 41 42  paul@deconsul.com 

Rob ten Vregelaar 06 23 68 53 89  rob.tv@invence.nl 

 
 

De kinderfeesten met Pinksteren, 
Een evaluatie 
 

Dit jaar waren de Kinderfeesten op de zaterdagmiddag weer een groot 
succes. Eerst de optocht ( proberen we volgend jaar weer een groter 

festijn van te maken) en later de interactieve show van Wipneus en Pim. 
Ze kregen de hele tent mee. De springkussens, schminkers en clown Flans 
waren, evenals voorgaande jaren, een groot succes. 

Hierbij willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen en uiteraard 
ook voor de collectanten. Dankzij Uw giften is er dit jaar een bedrag van  € 
3060,40 opgehaald. Dit geld is niet alleen voor de kinderfeesten maar ook 

voor: 
- Bijdrage aan werkgroep jeugd 

- Bijgrage aan Jeugdraad Beckum ( lowland games) 
- Bijdrage an het opknappen van het schoolplein 

- Bijdrage aan de Sinterklaas intocht 

En af en toe aan kleinere activiteiten voor de kinderen van Beckum. 
 
Als je nu denkt van “hey, leuk, ik zou wel willen helpen met organiseren” 

Dan kun je contact opnemen met Angeline te Lintelo. Tel: 3676375. 
Iedereen  nogmaals  hartelijk dank en tot volgend jaar, 
                                                                    De kinderfeestcommissie 
 
 

BBBtje 
Vanaf het nieuwe schooljaar (september) zijn wij op zoek naar een oppas voor de 
dinsdagmiddag. Het gaat hierbij om het van school halen van onze jongste zoon (4) 
en het passen op onze andere zoontjes (8 en 10). De tijdbesteding is ongeveer 
twee uur (15:30 – 17:30). 
De vergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld. 
Voor meer informatie: 3676411 of 06-15407406. (fam. Toet) 
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE IN BECKUM 
 

Op zoek naar een leuke stageplek  :  
 

Lijkt het je leuk om   :   
 Een leuke avond te organiseren bij de 

jeugdraad 
 Assistent trainer te zijn bij de voetbal 
 Sinterklaas een handje te helpen  
 Of heb je een creatief idee voor de 

kerstmarkt  
 Interesse bij de gym, de zonnebloem of 

WGJ, er is genoeg te doen.  
 

Kom kijken bij de stagemarkt     
   10 oktober in ’t Proggiehuis 
 
 

Een vraag over opvoeden? Vraag het Loes! 
 

Niemand krijgt een opvoeddiploma bij de geboorte van zijn kind. Je hebt als ouder 
niet altijd een antwoord, alleen al doordat je geen of weinig ervaring hebt. Maar 
ook ervaren ouders kunnen voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Daarom 
adviseert Loes ouders wanneer ze dat willen!  
 

Hulp bij opvoedvragen 

De Loes-medewerkers staan voor je klaar om antwoord te geven op al jouw 
opvoedvragen. Of je nu een ervaren opvoeder bent of voor het eerst ouder bent 
geworden van een pasgeboren kindje. Je vraagt je vast wel eens af ‘hoe moet in dit 

nu aanpakken’? 
Kijk op www.loes.nl 
Op www.loes.nl vind je veelgestelde vragen en tips over baby’s, peuters, kleuters, 

basisschoolkinderen, tieners en jongvolwassenen. Onder ‘agenda’ vind je actuele 
informatie over bijeenkomsten of cursussen over opvoeden bij jou in de buurt. 
Staat je vraag er niet bij? 

Vul dan op de website het contactformulier in. Of stel je vraag telefonisch via (074) 
245 9558.  
                                 Charlotte Laarhuis  Afdeling Communicatie gem.Hengelo 
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‘The never ending story of’ 
TVO en nieuwe kleedkamers 
Het TVO omnibestuur meldt: (situatie 12 juni jl.) ‘Een extra ledenver-
gadering is gepland voor dinsdagavond 10 juli, maar nog afhankelijk van 
het beschikbaar zijn van bepaalde mensen die hierbij aanwezig moeten 

zijn. De definitieve datum volgt zsm. In de tussenliggende periode worden 
plannen en tekening verder uitgewerkt zodat e.e.a. duidelijk aan de leden 
gepresenteerd kan worden. Op deze avond zal duidelijk moeten worden of 

bouwplan voor TVO acceptabel is. Het bestuur heeft goede hoop op 
haalbaarheid en dat dan met een dosis inzet van onze leden’. 
 
 

Noot van het Zomerfeestbestuur 
De Pinksterfeesten zijn weer achter de rug, het terrein is weer opgeruimd en de 
laatste vergaderingen dienen zich aan. Reden voor het bestuur om terug te kijken 
op de feesten. Wij zijn tevreden over het weer, de sfeer en het feit dat er geen 

ongelukken waren behoudens kleine ongeregeldheden  
 
De Pinksterfeesten staan of vallen bij de vrijwilligers. Zonder hen (lees: jullie) is een 

feest van deze grootte gewoonweg niet te realiseren! Maar ook in Beckum geldt: 
vrijwillig is niet vrijblijvend. Er zijn twee dingen opgevallen die vanuit ons oogpunt 
absoluut niet kunnen.  

1. Er is volop gerookt door de vrijwilligers in de tent. Omdat er officieel in de 
tent niet gerookt mag worden (een boete is al gauw € 900), kan het niet 
de bedoeling zijn dat de vrijwilligers die op dat moment herkenbaar zijn 
als medewerker van de Pinksterfeesten, achter de bar of in een andere 

functie staan te roken. 
2. Ook dit jaar is ons weer ter ore gekomen dat er veel drank is weggegeven 

door barmedewerkers. Ouders aan kinderen en kameraden onderling. Dit 

merken wij in de omzet en dat merken de verenigingen weer aan de 
uitkering. Het is de laatste jaren geen vetpot bij ons en de omringende 
zomerfeesten, maar als er dan op grote schaal drank wordt weggegeven, 

dan is het een kwestie van tijd dat de verenigingen geen uitkeringen meer 
kunnen ontvangen. 

Wij gaan als bestuur volgend jaar tijdens de Midwinterfeesten en de Pinksterfeesten 

scherper controleren. Mocht er zich iets voordoen wat vanuit ons oogpunt niet kan, 
dan worden die vrijwilligers weggestuurd en dan is het gevolg dat de verenigingen 
minder diensten uitbetaald krijgen. 

Het zou toch eeuwig zonde zijn dat onze Pinksterfeesten van binnenuit kapot 
gemaakt worden! 
 

Wij gaan er dan ook vanuit dat deze 2 punten tijdens de Midwinterfeesten en de 

Pinksterfeesten niet meer aan de orde zijn. 
                                                           Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 

 


