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

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S 
teksten & coördinatie 
opinietekst 
tekstverwerking 
vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 
Marga Wijlens, Julisca Temmink, Diny Annink 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Tonnie Vossebeld, Leo van ’t Bolscher 
Johan Menkehorst + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink

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

3676435; email: janottink@home.nl 
3676445-3676356-3676284 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
kopybus BBB in sportzaal of email: 
janottink@home.nl 
bij voorkeur per email; 
advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
J Menkehorst 3676590 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 91.67.32.975, 
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven 2e halfjaar 2010: 
23 juni-22 september-20 oktober-24 november-22 december 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 05, 2010          pagina 2 
 

Jaargang                           Nummer 
 
32                                              05 
 
Een ongekende koele weerperiode ligt achter ons, hoezo broeikas-effect? 
Nu ter zake, want er is veel laatste week nieuws en er zijn opwindende 
nieuwsfeiten in deze mei BBB te melden. En bovendien; de Pinksterfeesten 
staan volgend weekend op stapel! Het extra middenblad is op de valreep 
toegevoegd ‘als service’ om de actualiteit van BBB te onderstrepen. Veel 
leesplezier!  
 
Laatste week nieuws 

 Bij TVO was 12 mei de promotiewedstrijd (naar de 5e klasse) tussen 
Barbaros en SVV. Een interessant duel, waarin Barbaros de 
bovenliggende partij was. De 2e helft liep Barbaros soepel weg van 
SVV, dat het achterin ‘niet meer kon bijbenen’. Met 6-1 dus promotie 
voor Barbaros…  

 In Oele blijft het onrustig (zullen we maar zeggen) bij de Potsenweg. 
Met dat gegeven wordt de gemiddelde Oelenaar niet vrolijker van!... 

 Frans en Birgit Mulder haalden een ereprijs, oftewel de Zw. Doffer 
leden waren met hun duif het snelst bij een zg. midfondvlucht… 

 TVO1 nam afscheid van Marco Ottink (13 jaar grensrechter) en Chiron 
ter Doest, de noeste karaktervolle controleur. Het weekend 19-20 juni 
gaat TVO1 hier passend aandacht aan besteden… 

 Veel getoeter afgelopen zaterdag in Beckum, het TVO C team was 
kampioen geworden. De 0-8 zege bij ON was voldoende; komen we op 
terug in de volgende BBB! En even later walste B1 over Stevo met 14-
2, leuk, maar de tegenstand was minimaal… 

 Over de TVO seizoensafsluiting lagere elftallentraining en het 
Mixtoernooi van zondag j.l. leest u in de extra middenpagina’s!!...  

 
Kwam nog laat binnen -1-;  
vergaderdata dorpsraad 2010 Proggiehoes  om 20 uur. 14 juni,1 
september, 6 oktober, 3 november, 1 december en 5 januari, bij deze… 
 
Kwam nog laat binnen -2-;  
aanbeveling voor Zonnebloem loterij voor diverse goede doelen, verkoop 
van loten binnenkort van start… 
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Wat u allemaal leest in deze mei BBB 
> Laatste week nieuws                    > Persbericht uitvaartvereniging 
> Dorpsraad actua                          > Cilia Westendorp over  
> Vrijwilligersavond                            pijnbestrijding 
> Het Volle Polle Festijn                  > Pinksterfeesten Beckum 
> Persoonlijk                                   > Zijlijn 
> Maatschappelijke stage                > TVO 6 kampioen 
> BBBtje                                         > foto’s Open dag Kluenven 
> Eindstand kaartcompetitie            > Aanmelden reanimatie+AED 
> Mijmeringen                                > Jeugdraad nieuws 
> Titel voor handbal B jeugd           > Koninginnedagviering Beckum 
> BBB tje                                      > Parochienieuws 
> Luk akkefietjes                           > Datumbank 
> Nieuws van de KVO                    > 
> De markt in Beckum                   > 
> Zo zien ik ‘t                                > 
 

Dorpsraad nieuws 
Met de jaarvergadering achter de rug (zie voor een verslag hiervan 
www.dorpsraadbeckum.nl) gaan we als dorpsraad verder op de reeds ingeslagen 
weg.  We kunnen terug kijken op een geslaagde jaarvergadering waarbij veel input 
kwam uit de zaal. In de afgelopen maand zijn er natuurlijk meer zaken aan de orde 
geweest dan alleen de jaarvergadering, en daarom hieronder een kort verslag van 
lopende zaken. 

Vrijkomen plaats in de Dorpsraad en Nieuwe voorzitter. 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk roulatieschema te 
werken is Jan Beltman vanaf de jaarvergadering van 21 April jl. geen lid meer van 
de Dorpsraad. Door het vertrek van Jan kwam de functie van voorzitter vrij. In 
goed overleg op de vergadering van 12 mei jl. is besloten dat Wim Brunnekreef 
deze functie overneemt. Jan blijft nog wel via verschillende commissies zijn kennis 
en contacten ter beschikking stellen aan de Dorpsraad.De dorpsraad roept een 
ieder op die met ons mee wil werken aan de leefbaarheid en de toekomst van 
Beckum om zich aan te melden bij het secretariaat om de Dorpsraad te versterken. 
Heel graag willen wij de jongeren binnen Beckum vragen om te reageren…… jullie 
zijn uiteindelijk de toekomst van Beckum. Misschien overbodig,  
Het is de positie binnen de dorpsraad die vrij komt, de rol en taak is niet 
persoonsgebonden, en er zal weer opnieuw gekeken worden naar de 
portefeuilleverdelingen om een ieder op een zo goed mogelijk passende 
plek te krijgen. 
Geïnteresseerd….. meld je aan bij het secretariaat van de dorpsraad telefonisch 
074- 8507460 of via dorpsraad@beckum.nl  
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Oproep opnieuw aanmelden voor de notulen via mail 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
Door een computercrash is er op het secretariaat sprake van het verlies van een 
flink aantal e-mailadressen. Hieronder vallen helaas ook de mailadressen die waren 
opgenomen in een verzendlijst voor de dorpsraadnotulen. 
Graag roep ik degene, die deze notulen willen blijven ontvangen, op hun e-
mailadres nog een keer te mailen aan het secretariaat van de dorpsraad. 
Deze is te vinden op de nieuwe site van de dorpsraad (www.dorpsraadbeckum.nl ) 
Zodoende kan opnieuw een verzendlijst tot stand worden gebracht. 
Excuses voor het ongemak. Rob van der Keur (secretaris) 

Nieuw telefoonboekje Beckum 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 
De telefoonboekjes van Beckum zijn na ruim 5 jaar veelvuldig gebruik en vele 
wijzigingen aan vervanging toe.  
Via Ria Jannink en Annemarie ter Avest zijn ons de oude bestanden ter beschikking 
gesteld, maar hierin moeten nogal wat mutaties worden aangebracht. Wie van u 
binnen Beckum wil ons hierbij helpen? Enige computervaardigheid is hierbij wel 
makkelijk. U kunt ons in elk geval allemaal helpen door uw wijzigingen in naam, 
adres en telefoongegevens alvast door te mailen naar info@dorpsraadbeckum.nl . 
Tevens zijn we aan het kijken of het handig is om hierbij een mailadres te 
vermelden (uiteraard alleen als u dit wenst) ook dit kunt u via de mail aan ons 
doorgeven. Een beller is sneller, dus uw wijzigingen mag u ook doorbellen aan Rob 
v.d. Keur 074-8507460 Via de website kunt u ook een wijzigingsformulier uitprinten 
en bij een van de dorpsraadleden door de brievenbus doen. Of u kunt via de 
bekende openbare gelegenheden in Beckum een mutatieformulier meenemen. (’t 
Kniphoes, H. Blasiuskerk, Kantine TVO, Yvonne’s Bakkerswinkel) Zoals in alle 
voorgaande jaren hebben we geprobeerd om via de Rabobank hiervoor een bedrag 
gesponsord te krijgen, echter heeft de Rabobank gezien de huidige zware tijden 
voor de banken besloten dat dit voor dit soort kleinschalige plaatselijke projecten 
geen geld meer word vrij gemaakt. Jammer….. maar helaas. Mocht u als Beckumer 
ondernemer bereid zijn om uw naam aan het telefoonboekje van Beckum te 
verbinden horen we dit graag van u via: info@dorpsraadbeckum.nl  

Invulling gezamenlijke appartement in de Wozoco 
Portefeuille: Welzijn 
Contactpersoon: Marga Waanders 
Onder de portefeuille Welzijn is sinds kort de commissie: invulling Wozoco van start 
gegaan. Deze commissie probeert met Carint en Stichting Welzijn Ouderen mee te 
denken over de invulling van het gezamenlijke appartement in de Wozoco. De 
commissie bestaat uit: Rie Menkehorst, Egbert Pasman, Harrie Markslag (Oele) en 
Annie Mulder (Oele) namens Carint schuift Dianne Noordink hierbij aan en Sander 
Meijer neemt deel via de Thuiszorg. Recent is deze groep mensen bij elkaar 
geweest om mee te denken over hoe dit appartement ingevuld moet worden. 
Duidelijk werd meteen al dat er moet worden geprobeerd om zoveel mogelijk 
diensten in de Wozoco te plaatsen. Te denken valt aan een Prikpost, fysiotherapie, 
evt. huisartsenpost, enz. 
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Tevens heeft deze commissie nu een verzoek ingediend bij Welbions over een 
gesprek m.b.t. de inrichting van de appartementen. 

Voortgang Wozoco. 
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening 
Contactpersoon: Eric Groothuis. 
De aanbestedingen m.b.t. de bouw van de Wozoco is in voorbereiding. De schetsen 
zijn klaar. Er wordt direct na de bouwvakvakantie gestart met de bouw. Via 
Welbions is bekend gemaakt dat de bouw in elk geval in de plaatselijke markt word 
aangeboden. 
De uiteindelijke bouw behelst 14 woningen en 1 gezamenlijk appartement. (Carint). 

Overlast Honden en Paardenpoep 
Portefeuille: Toerisme-Recreatie-Buitengebied 
Contactpersoon: Wim Brunnekreef. 
Als dorpsraad ontvangen wij regelmatig opmerkingen en klachten over diverse 
zaken , zoals overlast van paarden en hondenpoep op de weg en in de tunnel. 
Wij hebben met de gemeente hierover contact opgenomen hoe dit het beste is aan 
te pakken. Bij de gemeente bestaat een z.g. meldingslijn waar dergelijke klachten 
aangemeld kunnen worden. Het nummer hiervoor is 074-2459459. 
Hoe concreter de klachten zijn (met mogelijk informatie over de veroorzaker), hoe 
directer de afdeling stadstoezicht van de gemeente hierop kan reageren. 

Afhaalpunt inzamelzakken Plasticafval. 
Portefeuille: Communicatie 
Contactpersoon: Marianne ter Bekke 
Voor u gelezen in de Gemeente advertentie: De Gemeente heeft het aantal 
afhaalpunten voor plastic afvalzakken uitgebreid. U kunt hiervoor ook terecht bij:  
’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 Beckum. 
Notulen en Vergaderdata’s 
Portefeuille Communicatie 
Contactpersoon: Marianne ter Bekke. 
De notulen van de vergaderingen en de data’s van de komende vergaderingen zijn 
na te lezen op de website: www.dorpsraadbeckum.nl  De volgende 
dorpsraadvergadering is op maandag 14 juni a.s. om 20.00 uur in ’t Proggiehoes. 
                                      Namens de Dorpsraad Beckum Marianne ter Bekke 
                                                                        Portefeuille Communicatie 
 
Vrijwilligersavond TVO; dik voor elkaar! 
De vorige keer konden we in BBB nog net heel summier over de TVO 
vrijwilligersavond berichten. Nu dan een compleet verslag.  
Met hernieuwde impulsen van de organisatie en veel meer animo deze 
keer van alle vrijwilligers werd het een prima ontspanningsavond. De 
thuisblijvers hebben weer een kans gemist. Zo’n 80 TVOers zaten/stonden 
geneuglijk in de kantine bij te praten en de jukebox draaide volop met 
gepaste geluidsvolume! De volle pitchers en hapjes gingen geregeld rond 
en ‘de ingehuurde’ Bert P. kweet zich geroutineerd van zijn bartaak! De 
vrijwilliger vh jaar kwam uit de volleykringen en Anouk ter Barge werd 
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vanwege haar baanbrekende volley-stimuleringswerk (mooi woord!) en 
trouwe inzet bij evenementen en jeugdkampen van TVO unaniem gekozen 
tot de vrijwilliger van 2010. Bij ontstentenis van TVO omnivoorzitter 
(vader) Arend ten Barge - (weer) met vakantie(!) - reikte voetbalvoorzitter 
Alfons Harink de prijs uit aan Anouk onder groot applaus. Toen moesten 
de aanwezigen toch nog aan de bak met een quiz. Alex V. had fraaie 
beelden gemonteerd met oude en actuele plaatjes. De kennis van de 
TVOers werd in groepen getest en dat leverde verrassende resultaten op. 
Waarbij sjoemelen, voorzeggen en afkijken voor het nodige gekibbel 
zorgde. Oftewel lachen gieren brullen… Marco en Alfons leidden eea. met 
verve. De organisatie was prima passend, TVO op z’n best! 
                                                                                          Jan Ottink 
 

 
 

 
De winnaars van de quiz en Anouk de vrijwilliger vd jaar wordt door Alfons 

gehuldigd 
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Het Volle Polle festijn 
Het zat niet mee met de omstandigheden die 1e en 2e mei. Waterkoud 
weer, soms regen en FC Twente koorts met die beslissende wedstrijd. 
Maar de Volle Polle organisatie draaide onverstoorbaar door met toch een 
redelijke belangstelling. Er is die week gigantisch veel werk verzet door 
Cross Sport Beckum met alle vrijwilligers. Het grote parcours opbouwen 
met alle tenten, vermaak, etc. etc. op de locatie bij Vollenbroek. Petje af. 
Vele honderden deelnemers, van kleine motoren tot sleeën van auto’s, 
kevers en heuse professionele crosswagens. Alles kwam aan de startstreep 
en scheurde vol overgave over het snelle parcours.  
Uitslagen; 
Motorcross 
Automaten 1.Rick Elzinga 65cc 1.Patrick Tuin, 85cc 1. M. Boezewinkel 
mx2 1.Greg v.d.Wiel open 1. Martin Satink super 1. Ra. Doornwaard 
knakworst A 1. Dirk Fabriek knakworst B 1.Shaun Bouman 
Nachtcross  
1. Mark ten Dam - Bart Leferink 
2. Mark Schutten – Tim Leferink 
3. Michel Leussink – Ruud Abbink 
Autocross  
Juniorklasse 1. Jimmy Poelarends regio rijders 1. Barry Zwiers 
sprint 1600 1. Joran v.d. Kieboom kever 1600 1. Gerald Kemper 
combiklasse 1. Henk Bok toerwagens 1. Mario Tuchter 
standaardklasse 1. Mariette Lokate super finale 1. Gerald Kemper 
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 Actie indrukken van Volle Polle Beckum 2010 

(van internetsite Volle Polle)  
                                                                                BBB redactie 
 
Persoonlijk 
GEBOREN; Duncan, zoon van Michel en Annemiek Pot 
Sepp en Stan, zoons van Gerdo en Petra Waanders 
Stijn, zoon van Rody Waanders en Ilse Doeschate  
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Maatschappelijke stage  
Verslag vd bijeenkomst 15 april 2010 
Met Rita Temmink , Erik Blaauwehand, Martin Mulder, Irma ten Dam, 
Ria Asbroek, Ine Wentink, Gerard Lansink Rotgerink, Hermien Leussink en 
Sonja Mulder 
Martin opende de vergadering en heette Hermien Leussink van Scala 
Welzijnwerk welkom. Voor Hermien hebben we een voorstelronde gedaan 
zodat ze de naam en organisatie wist. 
Rita, Erik en Martin van TVO Irma van werkgroep jeugd 
Ria van de Zonnebloem  Ine van de Parochie 
Gerard van de PR van de zomerfeesten en de Koninginnedag 
Sonja van Unicef en peuter/kleuter gym 
 
Voor de maatschappelijke stage worden er na de zomervakantie vacatures 
ingevuld. Het 1e jaar 2010/2011 is de stage nog niet verplicht en kunnen 
scholen deze nog verschillende manieren invullen.  Vanaf 2011/2012 is het 
wel verplicht en gaan alle scholen volgens eenzelfde protocol werken. 
Eventuele mogelijke vacatures in Beckum: 
Zaalwacht zaalvoetbal  
Pupillenscheidsrechter bij de voetbal + mogelijkheid cursus te volgen 
Assisteren bij de voetbaltrainingen 
Spelleidsters bij de mini toernooien van de handbal 
Assisteren bij de handbaltrainingen 
Organiseren van een avond voor werkgroep jeugd 
Helpen bij de kindernevendienst of gezinsviering  
Bezoeken van ouderen voor de zonnebloem 
Organiseren zonnedag 
Helpen bij de Koninginnedag met de spelletjes 
Assisteren bij de kindermiddag zomerfeesten  
 
Aandachtpunten voor het samenstellen van de vacatures : 
Neem een pakkende titel / Omschrijf de functie duidelijk / Zet de passende 
leeftijd erbij / Geef aan hoeveel uren en wanneer 
Laat ruimte over voor de stagiaire en de begeleider om de functie naar 
gelang nog wat aan te passen.  Probeer in de functie de stagiaire zelf 
verantwoordelijkheid te geven. 
 
Taken van de begeleider : 
Uitleg aan de stagiaire over de functie / Aanspreekpunt bij eventuele 
onduidelijkheid of problemen / Evaluatiegesprek met school 
Vanuit school word aan de leerlingen geadviseerd om de stage niet te doen 
in het 1e schooljaar en niet in het examenjaar. Ze krijgen een porfolio voor 
de stage die ingevuld moet worden en ingeleverd moet worden in het 
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examenjaar.  Er word in het 1e en 2e schooljaar aandacht besteed aan de 
verwachtingen en mogelijkheden van de stage. 
Maatschappelijke stage in Beckum.  
Binnen TVO waren al een aantal vacatures klaar en besproken binnen het 
bestuur en deze worden al geplaatst op de site van SCALA vrijwilligers 
servicepunt in Hengelo.   
In Beckum kun je ook kiezen om de vacature te plaatsen in Haaksbergen 
maar zorg er dan voor dat je kiest voor Hengelo of Haaksbergen of dat je 
in de verschillende plaatsen verschillende vacatures plaatst voor een 
stagiaire. Als je een vacature geplaatst hebt kun je dit doorgeven aan 
Gerard Lansink Rotgerink en hij zorgt dat deze vacature ook op de website 
van Beckum vermeld word. Gerard gaat hier een aparte pagina voor 
maken.    
Diegene die de stagiaire begeleidt moet zelf wel goed op de hoogte zijn 
van de taken die gedaan moeten worden, je bent het aanspreekpunt voor 
de leerling en je doet het eindgesprek met school. School blijft 
eindverantwoordelijk voor de stage.  
Werkgroep Jeugd, werkgroep kinderviering, kindernevendienst,  zonne-
bloem en Unicef in Beckum gaan samen vacatures opstellen om e.e.a. met 
elkaar te combineren. 
Erg belangrijk bij de stages, zorg dat het leuk en leerzaam is zodat 
jongeren zich ook echt betrokken voelen bij het vrijwilligerswerk dat ze 
doen, zij zijn de toekomstige vrijwilligers.  
We hebben nu een groepje van 8 personen in Beckum die de stage op 
gaan zetten en een draaiboek maken voor Beckum.  Daarna zal er een 
groep blijven van  3 a 4 personen die doorgaan als commissie onder de 
dorpsraad. De volgende afspraak is gemaakt na de zomervakantie om te 
kijken welke vacatures geplaatst zijn en dan zullen we overleggen hoe we 
de doelgroep en organisaties verder gaan informeren. 
Wil je meer weten over de maatschappelijke stage dan kun je een 
informatiepakket aanvragen bij Sonja Mulder,  074-2420554.  In het pakket 
zitten informatieboekjes en een DVD over wat de stage inhoudt, wat er 
verwacht word van de school, stagiaire en organisatie.  Maar ook hoe je 
vacature kunt samenstellen en hoe je  kunt aanmelden bij SCALA.  
vervolgdata 
17 juni afspraak bij Ine Wentink om 8 uur met werkgroep jeugd, 
zonnebloem, parochie en Unicef.  
8 september bij het Parochiehuis om half 8 met Ine, Martin, Erik, Gerard, 
Marga, Jan, Irma en Sonja. Ik heb Harry van Bemmelen gebeld voor 8 
september en dan is de dorpsraad ook aan het vergaderen, maar er is wel 
plek voor ons.  Ik zal overleggen met Marga wat zij doet.  
                                                                                                 Sonja 
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Eindstand kruisjascompetitie   
seizoen 2009-2010 
1  M  Wielens                36371  pt                  12  L ten Barge        34487  pt 
2  H  Rupert                  36122  ,,                   13  G  Asbreuk         34447  ,, 
3  A  Rupert                  35688  ,,                   14  F  Bauwhuis        34343  ,, 
4  A ten Barge               35379  ,,                   15  H  Heijmerink     34104  ,, 
5  R  Menkehorst           35335  ,,                   16  L  Rupert            34054  ,, 
6  H  Ottink                   35196  ,,                   17  Th  Wijlens         33996  ,, 
7  H  Exterkate              35122  ,,                   18  H  Wijlens          33868  ,, 
8  A  Derkink                 35014  ,,                   19  M  Waanders      33431  ,, 
9  C  Koppelman            34922  ,,                   20  W  Koppelman   33405  ,, 
10 H  Nijhuis                 34891  ,,                   21  J  Derkink           33388  ,, 
11 R  Rupert                 34570  ,,                   22  H te Woerd         33220  ,, 
                                                                   23  O v.d. Sloep       32913  ,, 
1 

Mijmeringen 
Je kunt geen krant openslaan, of er staat wel een artikel in over seksueel 
misbruik door medewerkers van de katholieke kerk. Het gaat altijd over 
mensen die vanuit een machtspositie, ondergeschikten gedwongen 
hebben, aan hun wensen te voldoen. Vanmorgen was er weer een artikel 
over een pater in Zuid-Amerika, kennelijk een vriendje van de vorige paus, 
die alles wat die man deed goedkeurde, maar de huidige paus heeft hem 
meteen een ander baantje gegeven en boete laten doen, wat dat dan ook 
voorstelt. 
De laatste tijd heb ik een aantal boeken gelezen over de geschiedenis van 
de katholieke kerk door de eeuwen heen. Ik heb andere boeken uitgezocht 
dan we vroeger op de lagere school hadden. De boeken die ik las vertelden 
allemaal  over de macht van de kerk die de mensen een schuldcomplex 
aanpraatte door ons te vertellen over het aantal doodzondes die we 
konden doen en dat we dan in de hel kwamen. In de hogere lagen van de 
bevolking en dan bedoel ik de bestuurders, die werden bedreigd met 
excommunicatie. Dat stelt bij ons in Beckum niet zoveel meer voor en 
eigenlijk lachen we daar om. Maar probeer je voor te stellen wat dat 
honderd jaar geleden voor zo iemand betekende. 
Ik zal een simpel voorbeeld geven. Jullie kunnen vast het verhaal van 
pastoor Osse, die vond dat een weduwe waarvan de koe dood gegaan was, 
een nieuwe koe moest hebben en waar hij voor liet collecteren op zondag 
in de heilige mis. Toen de collectanten langs een paar rijen geweest waren 
en hij vond dat er onvoldoende gegeven werd, zei hij  “Stop er maar mee, 
ik kom zelf wel langs.” En er werd veel meer gegeven. Dat was nog maar 
een pastoor uit onze omgeving, die van de macht die hij had als katholiek 
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priester, gebruik maakte, al was het in dit geval en in onze ogen wel ten 
goede. Zo zijn er een aantal oorlogen, kruistochten en strafexpedities aan 
te wijzen die op verzoek van een paus of een bisschop uitgevoerd zijn, 
omdat een land of bevolkingsgroep niet precies deed en dacht wat de kerk 
wilde en de mensen daarom vermoord moesten worden. Jij kent toch ook 
de verhalen van “Bommenberend”  de bisschop van Munster die Twente 
verschillende keren heeft geplunderd en Maria van Hongarije die opdracht 
gaf  de wederdopers, waaronder de freules van Beckum te verbranden. 
Wat ik wilde vertellen is dat machthebbers in de katholieke kerk door de 
eeuwen heen oorlogen gevoerd hebben, geplunderd, gemoord en misbruik 
hebben gemaakt van hun macht, als je het tenminste durft te lezen. 
Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. 
                                                                               Johan Menkehorst 
 
Handbal B-jeugd behaalde de titel 
Op zondagmorgen 18 april om 11.15 vertrekt de B1 jeugd (handbal) vol 
goede moed richting Borne want onze laatste en tevens 
kampioenswedstrijd staat op het programma tegen Zenderen Vooruit. 
Vorige week hadden we ook tegen Zenderen Vooruit gespeeld en vrij 
gemakkelijk gewonnen dus... In Borne aangekomen iedereen in goed 
humeur, totdat alle meisjes zich beginnen uit te kleden, shirtjes, waar zijn 
de shirtjes, oh neeeeeeeee, het zal niet waar zijn. De kledingtas staat nog 
in Beckum. Gelukkig dankzij een buurvrouw en met behulp van enkele 
enthousiaste supporters was de kledingtas op de valreep binnen. Hoe 
ontspannen beginnen we aan deze wedstrijd... Het was te merken, de 
eerste helft waren de dames erg gespannen, veel balverlies, er vielen 
weinig goals dus met een ruststand van 3-3 was Nicole niet helemaal 
tevreden. Ondertussen had Annet gebeld die even was gaan buurten bij 
Olympia, onze zwaarste concurrent, en daar was de stand inmiddels 14-4 
in het voordeel van Olympia, dus we moesten in ieder geval winnen. Na de 
rust werd het nog even 4-3 voor Zenderen maar in 1 keer scoorden we een 
paar keer en toen viel de spanning weg wat resulteerde in een eindstand 
van 14-8 voor ons. Yess, kampioen!!!!!!!! Natuurlijk werd er een feestje 
gevierd samen met de meegekomen supporters en natuurlijk met lekkere 
dingen en niet de vergeten de Jip en Janneke champagne voor onder de 
douche... Na de luidruchtige rondtocht door Beckum sloten we onze 
middag af in de kantine met wat te drinken en natuurlijk een patatje. Al 
met al een erg leuke dag en wij willen de dames van harte feliciteren met 
hun kampioenschap en iedereen die op welke manier dan ook daaraan 
heeft meegeholpen heel erg bedanken!!!  
                                                                 Nicole, Rita, Annet en Sylvia 
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Handbalkampioenen B jeugd; bloemen, medaille, rondtocht en patatjes 

 
BBBtje 
VAKANTIEWERK GEZOCHT; Jan Wijlens zoekt voor zijn stiefzoon  
(20 jaar) uit Litouwen en een vriend (21 jaar) vakantiewerk. Periode 21 
juni t/m 20 augustus. Reacties op Email; janaswij@hotmail.com 
 

Luk akkefietjes 
Ie zeet ze nig völ mear en d’r bunt er ok nig völ van, heb ik ’t idee. Mar wat 
kan ik mie lelluk maak’n op dee ligfietsers, dee’t fietspad onveilig maakt de 
zommerdag. Keal nog is ne moal, wat’n kakvolk is dat. Ze wet rechtewoard 
nig wat ze oet mot prakkezear’n um het domme volk gek te maak’n met 
niejemoodse dinge. Nem ok dee snorfiets’n of electrische fiets’n, wat’n 
gedoo. Ollemoal veur ’t gemak en het löp zo lich; ie hooft ma ietskes te 
trean en ie vleegt veuroet… Mer doar wo’j gin keal van, dat doo’j nig. 
Fietsen bunt van oarsprong emaakt um oe op eeng kracht voart te 
beweeng’; staamp’n op de pedaal’n, deur wear en weend. Niks dee 
hulpmiddeltjes, niks dee gemakzuchtige toostaa’n. Wa’k ma zeng wol, hek 
oe noe vertelt…  
Oh ja, ef’n terugge noar dee ligfiets’n. As mie wear zon mietje achterop 
keump as ik teeng de weend in wossel, dan gif e al wiet van te veurten ’n 
belsignaal. Of ik wal ef’n good an de kaant wil goan, want hee fietst hadder 
in zien blitse pak met appatte scheuntjes, helm op en vet’n zunnebril op’n 
kökkert. Dan goat mie de (spoarzame) heure rech op’n kop stoan en heb 
zinne um den matsjo in baarm, nee leewer in sloot te druk’n…Zo, dat is d’r 
oet enne…Wieders geet wa reed’lijk good met mie!!! 
                                                                        HekselmesienHarry 
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Nieuws van de KVO 
Dinsdag 13 april 2010 
Dinie Lansink heeft ook dit jaar weer de avond – fietstocht uitgezet. 
De veiligheidshesjes werden uitgedeeld en zo gingen we op pad. 
Klokslag half zeven stapten 40 dames op de fiets. Er stond een frisse wind, 
maar het was droog en de zon scheen. De route voerde ons richting 
Delden, om via zandpaden uiteindelijk bij Harry en Nelly Markslag uit te 
komen. Oeke had de koffie al klaargezet en ook het plakje cake smaakte 
uitstekend. Gaatske bedankte Dinie, Nelly en Oeke voor bewezen diensten 
en gaf nog een aantal punten door betreffende de busreis. 

o Woensdag 9 juni 2010 verwachten we de deelnemers om half 
negen op het kerkplein. (Zo heeft U nog voldoende tijd om te 
stemmen!) 

o Denkt U er alstublieft aan een geldig legitimatie bewijs (Pas-poort 
of ID – kaart) mee te nemen voor U in de bus stapt. 

o Een pakje drinken of iets lekkers is handig om bij U te hebben. 
o Er zijn nog een gering aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden bij 

Marga. 
o Een paraplu en een paar gemakkelijk zittende schoenen worden 

aanbevolen. 
o Wilt of kunt U overdag niet mee met de bus, maar wilt U wel 

deelnemen aan het diner bij Het Wapen van Beckum dan kunt U 
dit ook doorgeven aan Marga.(074 – 3676445) 

Na deze pauze vervolgend we onze weg om uiteindelijk over de Wullenweg 
weer op de Haaksbergerstraat uit te komen. Via de watermolen van Oele 
eindigde de fietstocht aan het eind van de Geurdsweg. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde avond activiteit. 
Namens het bestuur van de KVO. 
                                                                               Marga en Gaatske 
 
OPINIE; wereldvisie door Jan Busscher 
De Beckumse Markt 
Al weer heel wat jaren is het de gewoonste zaak van de wereld dat men op 
donderdagmorgen in Beckum een visje kan kopen op het kerkplein. In het 
begin bij de viskraam van Peters en sinds 3 jaar bij  Bal die deze 
standplaats heeft overgenomen. De komende augustus  2 jaar geleden 
kreeg Bal gezelschap van Johan Weernink, toen al enige jaren actief met 
een groenten en fruitkraam op de markt in Weerselo, die het ook eens in 
Beckum wilde proberen. Johan Weernink die net zo lief onder zijn bijnaam 
in de BBB komt zoals hij zelf zegt,  is bij de meeste Beckumers  inderdaad 
ook bekend als  ’n Tijs, waarbij de i en de j als afzonderlijke letters moeten 
worden gezien en gelezen, dit even ter verduidelijking voor de vele nieuwe 
Beckumers. Johan is volgens zijn zeggen met zijn onderneming nog steeds 
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in de opbouw/uitbreidingsfase wat blijkt door de voortgaande uitbreiding 
van zijn assortiment en zijn zojuist verlengde kraam van 6 naar 12 meter. 
Sinds kort is het gezelschap Bal en Weernink nog eens uitgebreid met de 
komst van een Kaaskraam van Surprise Nuts die thans wordt beheerd door 
Cindy Kemna, een enthousiaste jongedame, die zegt met veel plezier hier 
een goede omzet te draaien. Het wordt  dus steeds gezelliger donder-
dagsmorgens op het kerkplein, en met een beetje goede wil kan men al 
van “De Beckumse donderdag-morgenmarkt” spreken.  Over de klandizie is 
men over het algemeen ook behoorlijk tevreden hoewel het natuurlijk altijd 
beter kan. Ook dat de klanten hier opvallend vriendelijk zijn wil men nog 
wel even kwijt. Een nog iets grotere markt met wat meer kraampjes zou 
men toejuichen, hoewel het ook weer niet uit de hand moet lopen zegt 
Johan Weernink. Al met al een aardige ontwikkeling dus, zeker gezien in 
het licht van de min of meer beloofde komst van een buurtsuper die 
alsmaar uitblijft. Op de vraag of men nog wensen had in dit gebeuren, 
kwam naar voren dat men een adequate elektriciteits-voorziening zeer op 
prijs zou stellen. Deze voorziening  laat nu nog sterk te wensen over en dat 
is echt behelpen, als de stroomafname bij de viskraam plotseling toeneemt 
laat bij Weernink de weegschaal het afweten bijvoorbeeld. Ook een 
toiletvoorziening zou zeer gewaardeerd worden volgens Cindy Kemna. Of 
deze reële wensen op korte termijn vervuld kunnen worden dat is de 
vraag, want hiervoor zal men in eerste instantie bij de Parochieraad 
moeten aankloppen lijkt mij. Maar misschien kan de Dorpsraad hier ook 
iets in betekenen. Wie weet… 
                                                                                       Jan Busscher 
 

 
De markt in Beckum met groenten/fruit- vis en kaaskraam 



Afsluiting trainingseizoen lagere elftallen TVO 
"Afgelopen woensdag 13 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse barbecue 
van de lagere elftallen. Elke woensdag is er de gelegenheid voor de lagere 
elftallen om te trainen om 20.00 onder leiding van Henk Oolbrink. Elk jaar 
wordt dat afgesloten met een barbecue bij TVO wat dit jaar helaas niet 
kon. Vanwege de beslissingswedstrijd SVV1 - Barbaros1 om de promotie 
naar de 5de klasse moest er uitgeweken worden naar een alternatieve 
locatie. Die werd vrij snel gevonden door de organisatoren van de 
barbecue, 't Nunnink bij het Wapen van Beckum. Bij binnenkomst werd 
iedereen welkom geheten door Pete Ramsey (P. Horstink) en Ivo Oliver (I. 
Temmink) die zich helemaal als kok hadden gekleed. Menig stukje vlees 
werd vervolgens vakkundig door de beide heren klaargemaakt zodat de rest 
heerlijk kon eten. Al met al een geslaagde avond”! 
 
Namens de spelers bedankt voor alle inspanningen! IVO H. 
 

 
Koks Pete Ramsey en Ivo Oliver! 

 
Afscheid dirigente kinderkoor 
 

 Zaterdagavond bij de gebedsviering in de kerk nam dirigente 
Evelien Groen-Aarnink afscheid van het kinderkoor de Blasiuskids. 
Na 6 jaar trouwe dienst waren er lovende woorden en bloemen van 
voorgangster Diny Lansink, de kinderen, de parochiële locatieraad 
Beckum en applaus van de kerkgangers. 

 



Mixtoernooi weer groot succes 
Bij aangenaam voetbalweer vond het voetbal mixtoernooi 2010 plaats op 
de Kruudnhof. Voor de toeschouwers; je moest wel even het jasje 
aanhouden maar verder louter goede berichten. Jammer dat de handbal en 
volley geen teams ‘in de been’ konden krijgen. 
Afgelopen zondag traden acht voetbalteams in twee poules tegen elkaar 
aan in het strijdperk. Zo’n 80 deelnemers, prima dus. De vier 
scheidsrechters hadden het niet moeilijk, er werd gemiddeld enthousiast 
doch sportief gespeeld. Kinderen veroverden het spring-kussen met 
enthousiasme (je had er geen kind aan…).  
 
De bardienst olv. Fons, Coby en Johan had de zaken in de tent goed 
geregeld. Precies volgens schema werd om 13.45 uur de finale verspeeld, 
waarna wedstrijdspeaker Pascal Ottink de microfoon overdeed aan Paul ter 
Bekke die bij de tent stemmige muziek draaide in de bekende 3e helft. 
 
Uitslagen; 
HEET IN KOP won de finale tegen ZOELOENEZEN, Marcel Mentink won voor 
Robin Veldhuis de penaltybokaal en Tonny Sigger won het klassement 
Speler vd. Dag. 
  

 
 

De trotse winnaars van het mixtoernooi; Robert, Bart, Frank, Ron, Frank, 
Bart, Niels en Ron 



 

 
Speler van de dag Tonny Sigger met zijn winnaars pitcher 

door de organisatie aangeboden 
 

 



      Applaus voor de organisatie; Henk, Ivo, Peter en Pascal 

 
De triomftocht van FC Twente ging ook door ons dorp! De feestbus met 

een juichende Ruiz passeert de rotonde in Beckum om 23.15 uur 
(foto Pauline Beukers) 

 

––  
Het kan niet op; de kampioenskoe Antje bij erve Knippert met 

een heus FC Twente dek! 
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Zo zien ik ‘t 
‘k Zag ‘m daar zitte, emotioneel, met z’n hart boordevol melancholie. Nee 
èègelijk vol met heimwee naar ze vroegere cluppie FC Twente. ’t Was 
meen ik erges in Oostenrijk, waarie bij e cluppie bezig is in alle 
anonimiteit. En hij kreeg e telefoontje van e vroeger bekend echtpaar uit 
ze Twente tijd, meer ze sociale peetouders van toen zogezegd. Hij slikte, 
sprak effe geen woord en ze oge werde nat. De camera draaide verder 
maar de trane werde eruit geknipt en effe later playbackte hij ze eige lied 
uit de begin 70er jare… ‘Eenmaal zulle wij de kampioene zijn, 
FCTwente’…. 
De indringende beelde ware van Eddy Achterberg, de keu, de brutale 
Utrechse rakker die schoffelde bij FC Twente in die jare van Epy, Kick, Jan 
(de latere patatbakker) en Theo. En ze wérre kampioen, de huidige trotse 
rooie rakkers van Steve de gentleman van ‘It’s a big job, go for it’ (of 
zoiets). De geweldige apotheose nadien was onbeschrijfelijk, FC Twente 
veroverde gans Nederland met de huldetocht naar Twente en 
kampioensviering een dag later. 50.000 en 70.000 fans maakten er een 
voorbeeldig, hartverwarmend feest van. Zo ken ’t ook, was de sneer naar 
pakweg Ajax en Feijenoord. Waar e handvol herrieschoppers na ’t feeste 
zekers de boel kort en klein hadde geslage.  
Tja en daar zit je dan twee weke later. De handel draait op volle toere, FC 
Twente is big business, MacLaren ruikt het grote geld, Wolfsburg is de 
naam. Spelers staan ook in de picture en de FC oftewel mijn vriend Joop 
hep ongetwijfeld al e ‘schaduw alternatief’ as jonges gaan vertrekke. Maar 
motte ze dat nu wel doen? Twente gaat ook Champions Legeau draaie! 
Maar ach, het grote geld hé? As je elders enkele tonne meer ken beure 
(ook as je op de bank blijft zitte!) is dat mooi binne… Sportief grote onzin 
ja, maar naar mijn gaan ze heus niet luistere. Nee toch, of wel dan? Effe 
terug naar ’t begin, Eddy met natte oge op de bank, zijn FC Twente hep 
de titel; eenmaal zulle wij de kampioene zijn, ‘daar ken niemand in de 
wereld iets aan doen’. 
                            Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum West 
 

Wist u datjes… 
> En ineens was het zomerweer op 25 april! TVO6 dobberde langs Losser7 
en via 8-1 werd het 8-4 (of zoiets) en het 5e won met 5-4 knap van 
Twenthe Goor. TVO3 had de langste adem (nou ja…) tegen Diepenheim, 3-
1 winst en het 2e gleed naar een bedenkelijk niveau tegen Emos, dat met 
0-3 de volle winst pakte. TVO4 kon het tegen koploper NEO10 niet 
bolwerken en Yvo dacht dat de teller op 10-0 was blijven steken. TVO1 
toog naar de Vikkershoek en had na 10 minuten al 3 keer kunnen scoren 
tegen Wilhelm.school. Ruststand was echter 2-1 en na een benutte penalty 
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(Barilett) leek lang remise haalbaar. Maar het slotakkoord was voor de 
gastheren, 4-2 verlies. 
> Op zaterdag 1 mei ontving TVO1 nummer drie De Lutte (vooraf aan de 
eredivisiefinale zondags NAC-FC.Twente!). Lang leek een verwachte remise 
het resultaat, want na eerder voordeel voor de gasten was TVO later 
kansrijk. Echter, zeven minuten voor tijd scoorde Bart met een halve 
omhaal 1-0 en invaller Ron bekroonde zijn eerste balcontact met een 
treffer; 2-0. Zondagmorgen ontving het 6e  EMOS, Na 2-2 en 4-4 werd het 
6-4, dus de titel voor TVO6!! Het 2e verloor bij Rigters-bleek en TVO3 liet 
scoringskansen liggen, waar Witkampers zich wel effectief toonde, 1-3 
verlies. 
> TVO2 liet kansen liggen tegen SVV2 en verzuimde tegen de balvaardige 
gasten de stand gelijk te trekken; 1-2 verlies. Het 5e was een veld verderop 
na de rust de baas over Bentelo6 met 3-1. Het zevental van TVO6 gaf de 
reeds behaalde titel extra cachet tegen Overdinkel (zie ook extra verslag in 
dit nummer). En TVO1 sloot het seizoen af met een prima zege bij 
Bornerbroek. De 1-5 thuisnederlaag werd weggepoetst met een 1-4 zege. 
Marco (13 jaar grensrechter!), Bart, Luuk en Rik verzorgden de doelpunten 
productie. De 5 winstpartijen uit de laatste 6 wedstrijden geven nu een 
goed positief ‘eindgevoel’… 
 

Persbericht 
Uitnodiging 61e algemene ledenvergadering R.K. Uitvaart-
vereniging St. Barbara Haaksbergen 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van R.K. Uitvaart-vereniging St. 
Barbara Haaksbergen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 25 mei a.s. in de 
Lourdeszaal  van de R.K. Parochie O.L.Vrouw van Lourdes, Sonderenstraat 
55 te Haaksbergen. Aanvang 20.00 uur. Al onze leden zijn van harte 
welkom. Enkele aandachtspunten op de agenda zijn: het vaststellen van de 
hoogte van de contributie en ledenkorting bij uitvaart/crematie en de 
voortgangsrapportage van onze samenwerking met Uitvaartverzekering 
Twenthe NV Enschede. 
Wilt u de notulen en agenda voor aanvang van de vergadering in uw bezit 
krijgen, stuur dan een mail naar secretarisbarbara@home.nl  
 

Cilie Westendorp over de wondere wereld van 
pijn bestrijden 
Sinds mensenheugenis zijn er in onze wereld personen die de gave 
hebben om bij andere mensen pijn weg te nemen. Zo ook in 
Beckum, waar Cilia Westendorp al menig persoon verlichting heeft 
gegeven dan wel moeilijk te traceren pijntjes heeft weggenomen.  
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Sommige mensen zijn vooraf immuun voor zo’n handeling, blijven er 
ongevoelig voor en haken hoofdschuddend af. Anderen hebben zeker baat 
bij zo’n paranormale sessie. Het lijkt een mystieke wereld met soms 
duister aandoende omstandigheden. Vast staat, dat veel mensen - 
onbewust - óók simpel in staat zijn om anderen van bepaalde pijn te 
verlossen. Daar komt weinig poespas aan te pas. Maar we gaan op bezoek 
bij Cilie Westendorp en zijn benieuwd naar haar verhaal.  
Ciel woont met Bernard Westendorp aan de Pastoor Eppinkstraat en heeft 
boven een kamer, die is ingericht als healingruimte. Een duur woord voor 
de stemmig wit gekleurde ‘behandelkamer’. Compleet met Maria beelden, 
iconen en andere relikwieën. Want het geloof is de basis van haar 
kundigheid als gediplomeerd magnetiseur. Zij is sinds jaar en dag al 
bekend met haar gave om mooie bloemtakken en graftakken te creëren 
voor bepaalde gelegenheden. En menig Beckumer heeft van al haar 
diensten gebruikt gemaakt. Haar man Bernard, eerdere deskundige 
duivenliefhebber en oud wereldkampioen met een Galapagos duif (!) in de 
90er jaren, maakte mij attent op haar gaven. Als lid van de 
woensdagmiddag BBB afwerkploeg vertelde hij over de wondere wereld 
van verschijningen, tekenen van een hogere macht en zij die daarvoor 
open staan. “Praat eens met Cilie over de wereld van haar paranormale 
talenten. Ze heeft menig persoon geholpen en verlichting gegeven. Het is 
een bijzonder iets en echt, er is niets geheimzinnigs aan”. 
Over de mystieke wereld van paranormale gaven, waterwel  en 
aardstraal ontstoorders 
De wereld raakte jaren geleden in opschudding toen het media-fenomeen 
Yomanda met haar healing sessies volle zalen trok. En dat met een 
publiek dat van heinde en verre of genezing zocht dan wel nieuwsgierig 
was naar haar optredens. Er hing altijd een waas van geheimzinnigheid 
over die mystieke wereld. Geef het maar een naam; gebedsgenezing, 
handoplegging, magnetiseur (‘strieker’), maar bovenal gaat het om 
paranormale gaven om bij mensen pijn weg te masseren. En ook, met een 
aardstraal ontstoorder kun je negatieve energie wegnemen uit de woon – 
of werkplek Maar waar dat bij sommige gevallen commercieel gigantisch 
werd uitgebuit, toont Cilie Westendorp op oprechte, simpele wijze dat je 
daadwerkelijk mensen van pijn kunt verlossen. “Middels bidden, inleven in 
de wereld van de bezoeker, open staan tot – en contact krijgen met het 
hogere”. Tijdens het gesprek met Cilie en Bernard komt steeds de 
oprechte beleving terug. Cilie: “Mensen verharden steeds meer en worden 
materiëler. Ze kunnen of willen zich niet inleven in het leed en de situatie 
van een andere. Want als die andere dan nabij komt,  ga je de gevoelens 
delen (en daar is men huiverig voor, red.). Bernard geeft een voorbeeld 
van verdwenen pijnklachten:” Toen ik laatst na een dag werken thuis 
terug kwam, had ik flinke pijn in mijn lichaam. Cilie heeft toen die zwakke 
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plek behandeld en de negatieve energie weggestreken. Daar stond ik voor 
open en het werkte goed; de pijn was weg”. 
 

 
Cilie Westendorp in haar behandelkamer met relikwieën 

 

Terug naar Cilie, hoe noem je de werkwijze? 
“Het wordt voor mijn methode magnetiseren genoemd”. 
 
Wanneer werd je je bewust van de gave om mensen van pijn te 
verlossen? 
“Toen ik aan de Past.Eppinkstraat kwam te wonen, heb ik meerdere 
paranormale beurzen bezocht, vaak met Grada Weernink. Ik kon me er 
steeds beter inleven en merkte, dat ik na contact met het hogere de gave 
had om dat positieve over te brengen op mensen met bepaalde pijn en die 
pijn dan weg te nemen. Vooral sinds we hier zo’n 10 jaar geleden zijn 
gaan wonen heb ik me daarmee intensief bezig gehouden”. 
 
Hoe is de voorbereiding en hoe verloopt de behandeling? 
 “De bezoeker gaat mee naar boven, er wordt rust gecreëerd, het hoofd 
leeg gemaakt en de stress (oorzaak van de klacht op een bepaalde plek) 
weggestreken”.  
 
Komen de klachten vaak terug? 
“Als de bezoeker niet openstaat voor het proces en het leefpatroon niet 
veranderd, komt de hoofdpijn terug. Het is soms moeilijk om jezelf te 
veranderen en bij sommigen heb je pas na meerdere sessies resultaat”. 
 
Als een persoon niet vatbaar is merk je dat snel? 
“Dat voel je snel aan, want je kunt iemand niet dwingen. Bernard vult aan, 
dat sommigen aanvankelijk onverschillig tegenover de werkwijze staan en 
denken meteen resultaat te hebben. “Pas na aanhoudende pijnklachten 
kunnen ze tot inkeer komen”. 
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Zijn ‘de klanten’ eerst bij de huisarts geweest en hoe staan die hier 
tegenover? 
“Soms komen ze na een onbevredigende analyse van de huisarts bij mij, 
maar dan nog kan het zijn, dat ook ik geen resultaat boek in ernstige 
situaties. Ik ben geen dokter en stuur ze dan terug naar de arts. Ik kan 
alleen de stress en daarbij behorende pijn weghalen en rust brengen”. 
 
Hoe vaak doe je zo’n sessie en wat zijn de gemiddelde reacties nadien? 
“Gemiddeld 1 á 2 personen per week behandel ik tegen een kleine 
vergoeding. Ik wil op mijn leeftijd geen verdere belasting, dat kost mij ook 
de nodige energie. Alleen bij acute dringende gevallen zal ik extra klanten 
behandelen”. 
 
Mensen moeten zich inleven in een bepaalde situatie, lukt dat altijd? 
“Soms wel, soms niet. Als ze denken, dat het meteen resultaat heeft valt 
het wel eens tegen. Het kost nu eenmaal inlevingstijd. Na 2 of 3 sessies 
staan ze dan wel open voor de behandeling en kan de pijn effectief 
worden bestreden”. 
 
Je hoort wel eens, dat een behandeling een geestelijke druk op jezelf legt, 
ben je na zo’n sessie ook extra vermoeiend? 
“De negatieve energie weghalen levert geen problemen op. Na het 
afsluiten van de sessie kan ik het goed van me af zetten. Dan was ik mijn 
handen en ben lichamelijk en geestelijk weer ‘schoon’”.  
 
Over de waterwel en aardstraal ontstoorder: 
Bernard: “Veel mensen staan hier ook sceptisch tegenover maar het werkt 
uiterst effectief. Je kunt er waterwellen en aardstralen mee wegnemen op 
de woon- of werkplek en rond het huis. Onbestemde klachten verdwijnen 
en zorgen voor een gezond klimaat in je leefomgeving. Het is wel zaak om 
die ontstoorder geregeld schoon te maken, zodat er weer negatieve 
energie in kan worden opgenomen”. 
Cilie tenslotte: “Alleen als je openstaat voor God en voor je (overleden) 
naasten, krijg je voortdurend contact door allerlei tekenen die zich in de 
natuur en/of in huis vertalen. Daarvan heb ik een dagboek aangelegd met 
bewijsmateriaal zeg maar van foto’s, beschrijvingen en situaties met 
beelden van vroegere dierbaren en gezichten in foto’s. Het contact met 
‘hierboven’ is voor ons dan duidelijk bewezen”. 
Het was een gedenkwaardige middag met een boeiend gesprek, waarin 
Beckumers openhartig hun ziel bloot legden. Een kijkje in – in de ogen van 
sommige mensen – de mysterieuze wereld van negatieve energie, 
bestrijding daarvan en contact met hogere machten. Een mooie 
gelegenheid om daar eens in onze materiële wereld over na te denken. 
Dat is ook BBB!                                                                    Jan Ottink 
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PINKSTERFEESTEN BECKUM 
21 t/m 24 mei 2010 

 
Vr. Seniorenmiddag – Beckumer avond – Hillstreet 

band 
Za. Beckum’s got talent – keizerschieten – Crystal 

Dream – Frans Duijts met liveband 
Zo. Highlandgames – Fietstocht – Plork e.d. 

Aannemers – Broadway – Wesley – the Hot Studs 
Ma. As’n gek in drek – Piratenfestival - Fred Llorett & 

the Copacabana’s 
Alle dagen disco Blacklight+groot lunapark op het 

Ossenveeld 
 
Beckumer avond vrijdag 21 mei 
 
Dit jaar organiseren we op vrijdag 21 mei, de 
Beckumer avond, een dart- c.q. quiz-evenement. 
Dit spelevenement zal plaatsvinden, zodat mensen 
gezamenlijk naar de tent kunnen komen om actief 
deel te nemen en de strijd met elkaar aan te gaan. 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen, 
waaronder ballonvaarten voor het winnende team!! 

 
We verwachten jullie om 20.00 uur in de tent voor 
een kopje koffie of thee met een plak cake. Om 
20.30 uur zullen we starten met de eerste dart 
rondes. Heb je je niet opgegeven, kom dan de 
darters en de mensen van de quiz aanmoedigen! 
 
Van 20.00 uur tot 21.30 uur is er  

HAPPY 1 ½ HOUR! Dit houdt in dat je 
twee drankjes krijgt voor de prijs van één! 

We zien jullie graag allemaal tijdens deze gezellige avond. 
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Pinksterfeesten, tevens kinderfeesten!!! 
Zaterdagmiddag=kindermiddag 
Deze middag ziet er als volgt uit; 
13.00    Iedereen aanwezig die meedoen aan Beckum’s got talent. 
13.15    De springkussens staan klaar voor de peuters en kleuters. 
13.15    Start van Beckum’s got Talent. 
13.30    Schminkers staan klaar aan de peuter en kleuter kant. 
14.00     Ballonnenclown Flans aan de peuter en kleuterkant. 
14.15     Pauze aan de Talenten kant m.m.v. Street Dance. 
15.15     prijsuitreiking 
 
Na de prijsuitreiking worden de vrijkaartjes uitgedeeld. Deze zijn zaterdag 
vrij inwisselbaar. 
Wanneer je ZONDAG of MAANDAG deze vrijkaartjes wilt inleveren, zijn 

deze allen geldig op de volgende manier;  1 vrijkaartje inleveren 
+ 1 kaartje kopen = 2 kaartjes krijgen!!! 
Als afsluiter is er om 17.00 een goochelaar in de tent. 
We hopen dat U massaal komt kijken om de jonge talenten aan te 
moedigen! Veel Plezier allemaal!!! 
                                                              De kinderfeestcommissie 
 

Zijlijn 
Dodenherdenking, ook in Beckum 
In verband met de schoolvakanties werd de dodenherdenking gehouden op 
donderdag 29 april. Het is ieder jaar weer een sfeervol gebeuren bij het 
monument van Toon ter Braak die z’n leven liet in het voormalig 
Nederlands-Indië. Met hem worden alle slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en van alle missies uitgevoerd door Nederlandse militairen 
herdacht. Het groepje Indiëgangers dat altijd aanwezig is wordt ieder jaar 
kleiner en slechter ter been. Steeds hoor je op radio en TV hoe belangrijk 
het is dat we aan onze kinderen doorgeven hoe het is en was tijdens 
oorlogen en welk een groot goed vrede is. 
Dat dat door sommigen in ons Beckum begrepen is blijkt uit de 
aanwezigheid van groep acht van de lagere school. Al jaren bezoekt Leo 
Koster, de voorganger van de plechtigheid, groep acht om te vertellen over 
oorlog en vrede. Dat ze één en ander goed hadden begrepen bleek uit de 
rake wensen die ieder kind uitsprak en de gedichten die sommige kinderen 
gemaakt hadden. Vanuit het dorp was er niet veel belangstelling voor deze 
herdenking, maar vooral door de aanwezigheid van groep acht, met hun 
rode rozen, was het een stijlvol gebeuren. 
                                                                              Rie Menkehorst 
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Beste groep 8 van de basisschool De Bleek 
Namens de veteranen van Beckum willen we jullie hartelijk bedanken voor 
het meedoen met de dodenherdenking. Vooral de mooie gedichten en 
wensjes vielen goed in de smaak, en dan niet te vergeten de rode rozen, 
geweldig!!! Hopelijk blijft er van dit meedoen iets in jullie herinnering 
achter, wat je voor later als je groot bent, kunt gebruiken om oorlog of iets 
wat daar mee te maken kan hebben, af te wenden. 
 
Onder de rook van Beckum zijn indertijd negentien veteranen uitgezonden 
naar het toenmalig Nederlands Indië. Achttien hiervan zijn er 
teruggekomen en eentje is er achtergebleven. Hij is daar begraven in 
Semarang. Van de achttien zijn er inmiddels velen overleden.  
In de jaren ’90 (circa 1995) zijn de toen nog in levenzijnde veteranen bij 
elkaar geweest in het Parochiehuis. Hier werd toen een besluit genomen 
voor het oprichten van een monument en deze aan te bieden aan de nog 
levende familie van Toon ter Braak. Na veel moeite te hebben gedaan het 
geld bij elkaar te krijgen is het ons gelukt om op 12 mei 1999 het 
monument te onthullen en die plek aan te bieden aan de familie Ter Braak 
om er een bloemetje neer te leggen of kaarsje aan te steken. 
 
Hopelijk mag dit monument in de harten van vele Beckummers een plaats 
vinden en tot in lengte van dagen gebruikt worden om alle oorlogs-
slachtoffers te gedenken en te eren. 
Pas geleden nog zag ik op de televisie dat middelbare scholieren uit 
Canada hier zijn geweest om bloemen te brengen naar de begraafplaats in 
Holten en andere militaire begraafplaatsen. Zij eerden hiermee onze 
bevrijders. Een hele ervaring om zoiets mee te maken, lijkt mij. 
         Nogmaals heel hartelijk bedankt namens de veteranen van Beckum 
 

 
Waardige herdenking met Leo Koster, kinderen en veteranen+bezoekers 
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Impressie van de Koninginnedagviering Beckum, in het midden 

Gaatske en Gerard van de organisatie 
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Knettervuurwerk, spandoeken en kampioensbier! 
De hoofdprijs was al binnen. Maar het 7tal van TVO6 wilde in stijl het 
kampioenschap extra cachet geven tegen Sp.Overdinkel dat lang de 
voornaamste concurrent was. Het werd een gedenkwaardige partij op een 
half trainingsveld. Waar de aanhang met moeders en kids in de loop van 
de wedstrijd hun in discussie ging met scheids Herbert Veldhuis. Maar zoals 
altijd; het liep weer met een sisser af en nadien was de stemming meer 
dan opperbest…  
De kern van de TVO6 formatie kende in het verleden al veel succes (oa. 
met coach ‘Jan van Gaal’ zo’n 11-12 jaar(?) geleden). Ook de laatste jaren 
als 7tal (in de veteranenklasse) deden ze met hun zelfbewuste optreden 
steeds mee om de bovenste plaatsen. Omdat Overdinkel zich onlangs liet 
verrassen bij Tubantia, had men dit seizoen de buit al binnen, het 
kampioenschap. Het treffen tegen Overdinkel was dus een formaliteit, 
maar er moest natuurlijk wel gewonnen worden. Dat was hun eer te na.  
Maar de 1e helft leek TVO het spoor bijster. Onzorgvuldig spel, stevig 
weerwerk vd. gasten en achterin liet men steken vallen;0-2 ruststand. 
Bij een wisselbeurt de vraag aan Mario Ezendam; ‘Nou, dat wordt nog 
lastig of niet?’ Hij nam een slok water en schudde geruststellend zijn 
hoofd; ’komt wel goed’. Vraag aan de hinkende leider Leo te Lintelo, 
’geblesseerd dus’? ‘Ja, vorige week door de knie gedraaid, denk dat ik 
definitief ga stoppen, is met mijn werk onverantwoord om door te gaan, 
het is niet anders’. Intussen zijn ook de spandoeken vd. kids gearriveerd, 
de stemming blijft optimistisch. 
Binnen 5 minuten driemaal raak! 
De illusies van Sp.Overdinkel worden na rust binnen 5 minuten de bodem 
ingeslagen. TVO tikt in een hogere versnelling de gasten weg, laat achterin 
wel steken vallen, maar scoort evenzoveel keer vlak daarna. Bij 6-5 lijkt 
keeper Emiel bijna over de toeren, maar Martin zorgt voor de juiste 
verhouding, 7-5, de zege is binnen. Doelpuntenmakers; Mario, Rene, 
Dennis, Zeno en Martin. 
Bloemen, kampioensbier (FC Twente!) en ‘knetter’vuurwerk volgt. De 
mannen zijn blij en trots. De titel is binnen, dat went nooit, is altijd 
bijzonder. Martin Ottink;’Ik denk dat dit mijn 6e kampioenschap is, eerst bij 
de jeugd, toen het 1e enkele keren, later TVO5 en nu TVO6’. Hij trainde dit 
seizoen HSC a2, waar zoon Niek in speelt, terwijl zoon Stef in HSC2 
speelde, maar tegen het 1e aanhangt. Rene Pot komt nadien tevreden 
aanlopen; ‘ging mooi he? Hoop het nog vol te houden op deze manier, zo 7 
tegen 7 zonder slidings, puur voetbal dus, anders moet ik afhaken 
vanwege mijn zwakke enkels.’ En hij meldt verder trots; ‘heb lekker 
gescoord, enkele assists gegeven en de paal nog geraakt’. In de kantine 
werd passend het feestje verder gevierd en in Oele was later bij Clemens 
nog een barbecue. 
                                                                                           Jan Ottink 
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De kampioenen van TVO6; boven vlnr; Clemens, Mario, Leo, Rene, (res.keeper) 
Mario, Herbert. Onder vlnr. Dennis, Zeno, Martin, Emiel en Tonny 

 

Cursus hartreanimatie en AED 
Het is de bedoeling om in het najaar weer te starten met de cursus 
reanimatie en AED. Geef je zo snel mogelijk op bij Marianne Wielens, tel. 
3676587. Want   
< kijkt u toe… of biedt u eerste hulp wanneer elke seconde telt > 
De mensen die zich al hebben opgegeven bij mij hoeven zich nie opnieuw 
aan te melden. 
Ook starten in het najaar de herhalingscursussen, nader bericht volgt. 
                Namens de werkgroep; Rita Temmink, Ellis Bunte, Marianne Wielens 
 

Jeugdraad organiseert..... 
Vanaf het begin van dit jaar is de jeugdraad bezig met het bedenken van 
activiteiten voor de Beckumse jeugd. Dit als vervolg op Werkgroep Jeugd, 
met als doelgroep de jeugd van ongeveer 15 tot 25 jaar. Met hulp van een 
medewerker van Scala Jongerenwerk is een opzet gemaakt voor enkele 
jongerenactiviteiten voor dit jaar. Als aftrap zal kanovaren worden 
georganiseerd. Dit zullen wij in juni gaan organiseren. Zodra wij meer 
informatie hebben zullen wij dit bekend maken.   
Voor meer informatie; zie ook de website van de jeugdraad: 
http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_jongeren.html 
                                                                         Groeten, de jeugdraad 
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'indrukken druk bezochte open dag Kluenven' 

 

Nieuws v.d. H.Geestparochie-Beckum 
Het schema v.d.vieringen voor de maand Juni. 
Za.  5 juni 19.30 uur: Géén viering. 
Zo.  6 juni 09.00 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Za.12 juni 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Huisman. 
Zo.13 juni 09.00 uur: Géén viering. 
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Za. 19 juni 19.30 uur: Gebedsviering. Viering voor de 
    kinderen”Schoolverlaters” 
    Voorganger: Mevr.D.Lansink. 
    Zang: Contrast. 
Zo. 20 juni 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
Za. 26 juni 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Huisman. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Mededelingen: 
Op 1 juni wordt in het Proggiehoes in Beckum om 20.00 uur 
de parochieavond gehouden van de Gemeenschap van Beckum. 
Op Zondag 29 Aug. is het afscheid van Pastor Huisman in Delden. 
Nadere gegevens hierover volgen nog. 
 

Datumbank 
21 t/m 24 mei Pinksterfeesten Beckum 
26 mei  TVO; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
28 t/m 30 mei Jeugdkamp TVO 
29-30 mei TVO; Stormvogelstournooi 
 1 juni  H. Blasius Beckum 

Jaarvergadering in ’t Proggiehoes. 20.00 uur 
 2 juni  TVO; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
 9 juni  KVO; Op reis 
12 juni  TVO; Sport- en spelmiddag TVO Jeugd 
19 juni  Oud Papier 
19 juni  TVO Tennis; Langstedag Tournooi 
19-20 juni TVO; Beachhandbal Hulsbeek 
17 juli  Oud Papier 
4 t/m 10 aug. Muiterweek Beckum 
17 sept. Dart Herfsttournooi; Café Halfweg 20.00 uur voor leden. 
 
Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per regio en onderwijstype 
Vakantieperiode   Onderwijstype 
22 t/m 24 mei   Pinksterweekend 
9 juli t/m 20 aug  Noord  Zomervakantie bo  
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Volgende BBB verschijnt 23 juni, kopij binnen 16 juni! 
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