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

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 
opinietekst 
vormgeving &layout 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB 
afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink

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

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Johan Menkehorst: 3676590 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; 
bankrekeningnr. 95.83.94.318 St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven in 2011: 27 april. - 25 mei - 22 juni -21 september – 
 26 oktober - 23 november - 21 december. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 05, 2011 
pagina 2 

Jaargang                            Nummer 
 
33                                              05 
 
En weer kunnen we u een maandblad aanbieden van 36 pagina’s, dat vol 
staat met verslagen, indrukken meningen, aankondigingen , columns en 
wat dies meer zij. Beckum wordt weer Beter Bekeken in al zijn facetten. 
Pinksterfeesten op stapel / bouwstart Beukenhof / zeepkisten race / 
kerkzaken / TVO ontwikkelingen / dorpsraad actua, kampioenen etc.  
 
 
LAATSTE WEEK NIEUWS 
Vrijwillige bijdrage BBB: Iedereen heeft ongetwijfeld de 
april BBB ontvangen met daarin een machtigingskaart voor de 
vrijwillige lezersbijdrage BBB voor 2011. De BBB redactie wil u 
aanmoedigen (voor zover nog niet ingevuld/ opgestuurd!) om uw 
waardering voor BBB te vertalen in een bijdrage. En dus een 
bijdrage te storten dan wel die kaart alsnog in te vullen en in te 
leveren. (Momenteel is € 275 gemachtigd en € 720 gestort). Bij 
voorbaat dank. 
 
Bij de actie MooistedorpvanOverijssel is ook Beckum ingeschreven. U 
kunt uw bijdrage leveren op diverse manieren, kijk op de website. Rond 20 
mei stond Beckum op de 34e plaats, aardig maar dat kan wellicht beter met 
uw bijdrage!!! Neem anders even contact op met Marianne Ter Bekke, 
communicatiezaken Dorpsraad. 
 
Weer een TVO kampioen; en wel TVO e1 die zaterdag jl. de titel 
vierden, jongens en leiding proficiat!!! TVO5 wist (met versterking) GFC 
met een 8-4 nederlaag naar huis te sturen, mooie competitieafsluiting. 
Ook TVO3 haalde een beetje revanche, na 2 bloopers werd (reeds) 
kampioen HSC5 met 3-2 verslagen (stand na 88 minuten!!). Na een de 0-2 
ruststand rechtte men de rug en Tom, Danny en Bart kiepten de stand 
naar 3-2. Ook mooie afsluiter dus... en TVO2 deed bij Twente hetzelfde; 
met een prima 2-6 zege in de laatste comp.wedstrijd… 
 
Nog punt van orde; voor de BBQ op zondag 28 augustus in de kantine 
voor alle BBB medewerkers dient men zich op te geven bij Egbert Pasman 
3676374.  
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Wat u allemaal leest in deze mei BBB 
> Laatste Week Nieuws   > Mijmeringen 
> Dorpsraad actua > Palmpasenoptocht 
> TVO actua > Toneel Boekelo 
> Dodenherdenking Beckum > Opgemerkt 
> KVO nieuws > Kern Van Waarheid 
> TVO-Witkampers > Vermaak TVO Jeugd 
> Excursie de Bleekjeugd-Kluenven > Alles Over de Pinksterfeesten 
> Persoonlijk > Luk Akkefietjes 
> Blokfluitles Beckum > ZeepkistenRace 
> Zijlijn > Jeugdkamp succes 
> Twintig Voorzetten op Nando! > de Kerk met alle gevoeligheden 
> Erve Knippert 10 jaar > Parochienieuws 
> Opinie Jan Busscher > Datumbank 
> Zwart op Wit in 1989! > Uitnodiging infoavond N18 
> Wist u datjes met   >LeukstedorpvanOverijssel/Beckum? 
   Kampioensfoto’s TVO 
 
 

Dorpsraadnieuws mei 2011 
Nieuws van de WOZOCO 
Portefeuille:  Welzijn/Ruimtelijke Ordening 
Contactpersoon:  Marga Waanders/Eric Groothuis 
Welbions heeft offertes aangevraagd bij verschillende bouwbedrijven (ook uit 
Beckum). Hier zijn ze zich in aan het verdiepen, en we hopen zo snel mogelijk 
uitsluitsel te krijgen zodat de bouw eindelijk eens van start kan gaan. Uiteraard 
houden wij de druk op de ketel…. Maar het kost wel drukken.  
Tevens zijn wij ons aan het beraden hoe we de start van de bouw van de 
Beukenhof via een activiteit o.i.d. onder de aandacht kunnen brengen. Suggesties 
welkom via: communicatie@dorpsraadbeckum.nl 

Woningbouw Beckum 
Portefeuille:   Ruimtelijke Ordening 
Contactpersoon:  Eric Groothuis 
Er heeft een gesprek plaats gevonden met de gemeente naar aanleiding van de 
vraag hoe de Dorpsraad denkt over woningbouw en wat daar aan input vanuit de 
Dorpsraad te leveren is. Resultaat is dat de gemeente wil meedenken in hoe het 
e.e.a. vorm moet krijgen. 

Commissie N18 
Portefeuille:   Verkeer/Buitengebied 
Contactpersoon:   Wim Brunnekreef 
Zoals u wellicht heeft gelezen in TC Tubantia zijn een aantal leden gestopt met hun 
werkzaamheden voor de werkgroep N18. Als dorpsraad zijn we nu opzoek naar 
mensen die ons kunnen ondersteunen in deze voor Beckum lastige problematiek. 
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Voelt u zich geroepen, wilt u een bijdrage leveren aan deze uitdaging meld u dan 
aan via: secretariaat@dorpsraadbeckum.nl  

Jaarvergadering Dorpsraad 
Portefeuille:  Secretariaat/Communicatie 
Contactpersoon:  Rob van der Keur/Marianne ter Bekke. 
Op woensdag 20 april 20.00 uur heeft de jaarvergadering van de dorpsraad plaats 
gehad in ‘t Proggiehoes. Jammer genoeg was de opkomst van Beckumers niet erg 
groot. (20 pers) Omdat hier expliciet naar uw mening word gevraagd en de 
leefbaarheid van het dorp centraal staat ziet het dorpsraad het toch als een gemiste 
kans. Hopelijk mogen we volgend jaar meer geïnteresseerden ontvangen. Een kort 
verslag van de jaarvergadering kunt u binnenkort nalezen op de website van de 
dorpsraad. 

Informatieavond N18 en de gevolgen voor Beckum 
Portefeuille:  Verkeer/Buitengebied 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef 
Op 15 juni zal er in het kader van de N18 een extra informatieavond worden 
georganiseerd. Het doel is met u als bewoners van Beckum te praten over de 
ontwikkelingen hieromtrent. We willen u optimaal informeren maar ook betrekken 
bij de discussie over punten als: is een 60 km-weg noodzakelijk of gewenst, wat te 
doen bij een nog te hoog aantal voertuigen,  welke remmende maatregelen zijn er 
en welke verdienen de voorkeur? 
De avond zal plaats vinden in het Proggiehoes. Uitnodiging hiervoor vind u 
verderop in deze BBB. 

Afscheid Marga Waanders 
Portefeuille:  Algemeen. 
Contactpersoon  Wim Brunnekreef 
Tijdens de jaarvergadering van 20 april jl. hebben we afscheid genomen van Marga 
Waanders. Marga heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor Beckum en 
haar leefbaarheid. Thea Lintsen zal de taken van Marga overnemen, hierin 
ondersteund door Christel Pelle. Wij willen Marga nogmaals bedanken voor haar 
inzet en betrokkenheid en tevens Thea en Christel heel veel succes wensen voor de 
toekomst. 

Even voorstellen Thea Lintsen: 
Even voorstellen: ik ben Thea Lintsen, getrouwd met Raf en woon met 
onze 5 kinderen in Stepelo sinds 1983. Ik ben benaderd voor de dorpsraad 
door Marga Waanders met de vraag of ik er  iets voor voelde om haar 
plaats in te nemen. Zo langzamerhand worden de kinderen zelfstandiger ( 
Wouter en Marit wonen op zichzelf, Imke zit op kamers in Nijmegen en 
alleen Tijmen en Bente wonen nog thuis) en dit maakt het makkelijker tijd 
aan andere dingen te gaan besteden. Dus heb ik maar eens een tijdje 
meegelopen om te kijken wat er nu van je verwacht wordt. Verdeling van 
portefeuilles onder de leden van de dorpsraad maakt snel duidelijk  waar je 
verantwoordelijkheid ligt.  
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Portefeuille Welzijn heeft wel een raakvlak met mijn werk bij Stichting 
Fokus in Hengelo. Hier werk ik 32 uur die ik zelf grotendeels kan verdelen 
over de week. Wij leveren met een team 24 uur per dag assistentie aan 
lichamelijk beperkte cliënten (veelal rolstoelgebonden). Cliënten kunnen 
ons oproepen wanneer zij dat willen, vragen wat ze willen en ook de 
manier waarop dit gedaan wordt vullen ze grotendeels zelf in. Op deze 
manier kunnen zij zelfstandig wonen, net als ieder ander. Ik ben er 
verantwoordelijk voor dat de gevraagde assistentie goed en op tijd 
geleverd kan worden. Heel veelzijdige, leuke en  afwisselende 
werkzaamheden. Met soms ook nog wat activiteiten voor TVO en nu dus de 
dorpsraad heb ik mijn week aardig vol gepland.  Ik sta open voor tips en 
vragen, ideeën en suggesties van jullie. Ben het beste te bereiken op mijn 
werkmobiel, tel nr 06-20749736, of via de mail: thealintsen@planet.nl. 
                                                                      Tot ziens, Thea Lintsen 
 
Volgende reguliere vergadering vindt niet op 1 juni plaats (zoals gepland 
was) maar op woensdag 8 juni 20.00 uur in ’t Proggiehoes. i.v.m 
hemelvaart. Namens de Dorpsraad 
                        Marianne ter Bekke-Morskieft Portefeuille Communicatie 
 
De BBB redactie heeft bij Welbions een balletje opgeworpen 
omtrent de bouwstart van het complex Beukenhof en kreeg de 
volgende reactie. 
 
‘Als de resultaten van de aanbesteding passen binnen de gestelde 
financiële kaders zullen we volgende maand (juni) starten met de bouw 
van het complex. 7 Juni a.s. is deze aanbesteding gepland en daarna 
kunnen de werkzaamheden dus worden opgestart. De verhuurbrochures 
zijn ook gereed en dit proces zal ook worden gestart. Inwoners van 
Beckum en Oele hebben zoals afgesproken voorrang op de instroom in dit 
complex. Hoeveel mensen er zich al gemeld hebben is op dit moment niet 
bekend’. 
 
 

Persoonlijk 
Dankbetuiging 
Voor de vele blijken van belangstelling en attenties gedurende de 
ziekenhuis- en revalidatie periode na mijn ongeval wil ik hartelijk dank 
zeggen. (‘Dat krie’j met dat beunhaas’n’, werd gekscherend opgemerkt…). 
Het is een lastige periode, maar ik hoop spoedig de krukken opzij te 
kunnen leggen! 
                                                                                     Jan Ottink 
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TVO actua  
Feestelijke opening nieuwe handbalveld 
Op zondag 5 juni a.s. wordt het nieuwe handbalveld in Beckum feestelijk 
geopend. TVO handbal en TVO tennis maken beide gebruik van dit veld, 
vandaar dat wij de festiviteiten samen met TVO Tennis organiseren. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
- vanaf 10:00 uur spelen drie jeugdteams van de handbal hun 
competitiewedstrijd op het veld, rond 12:00 wordt het veld officiëel 
geopend door wethouder Erik Lievers van de gemeente Hengelo waarbij de 
openingshandeling samen met de kleinste jeugd wordt verricht. 
- daarna kunnen we onze tenniskwaliteiten testen door middel van een 
tennisballenkanon en een snelheidsmeter 
- na de officiële openingshandeling borrelen we gezellig na in de tent. 
Via deze weg wil ik namens het bestuur alle leden van TVO handbal 
uitnodigen om de opening samen met ons te vieren. Wij zouden het erg op 
prijs stellen dat alle teams aanwezig zijn bij de officiële opening om 12:00 
uur. Alvast heel erg bedankt en graag tot zondag 5 juni!! 
                                 namens het TVO handbalbestuur Susan Annink 
 
Tegelijkertijd wordt 5 juni het TVO VOETBALMIXTOERNOOI gehouden!! 
 
 

Dodenherdenking in Beckum 
Op Vrijdagmiddag 29 april werd op de begraafplaats in Beckum de 
jaarlijkse dodenherdenking gehouden: de herdenking van oorlogs-
slachtoffers en slachtoffers van zinloos geweld. Deze herdenking werd 
gehouden in samenwerking met de kinderen van groep 8 van de 
bassisschool. De kerkklokken luidden en de kinderen en belangstellenden 
gingen naar de begraafplaats met een roos of kaartje. Op de begraafplaats 
nam ieder plaats rond het herdenkingsmonument. Diny Lansink sprak een 
woord van welkom aan alle aanwezigen, bijzonder aan de heer 
Kerckhaerdt, burgemeester van Hengelo en Pastor Ogink. De 
Burgemeester sprak tot de gemeenschap van Beckum. 
Hij sprak zijn waardering uit voor dit samenkomen en zei,dat we nooit 
mogen vergeten, wat mensen lijden in oorlogssituaties en onder zinloos 
geweld. Pastor Ogink sprak een gebed uit voor allen die iemand verloren 
hebben in de oorlogsjaren of door zinloos geweld. De kinderen hadden 
gedichtjes gemaakt en hebben die voorgelezen. Daarna liepen alle 
aanwezigen rond het monument en legden daar bloemen of een tak neer. 
Het was een bewogen Samen-zijn, ieder was onder de indruk en in stilte 
verlieten allen de begraafplaats. 
                                                             Diny Lansink-en Riky Temmink 
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Indrukken van de waardige, druk bezochte herdenking 

 
 

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  
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KVO nieuws 
Bezoek aan de Plodd’nfebriek in Haaksbergen 
Bijna 40 dames hadden zich opgegeven voor dit ingelaste programma-
onderdeel. Een aantal sportieve leden kozen voor vervoer per fiets. Om half 
10 werden we er verwelkomd met een kopje koffie of thee en met een plak 
cake. Na het woord van welkom kregen we uitleg over het ontstaan van 
Texperium. Dit is een open innovatiecentrum. Hier krijgen recycling en 
hergebruik van herwonnen textielvezels een stevige impuls. Eind 19e eeuw 
heeft Salamon Frankenhuis en zoon (SFZ) de fabriek in het centrum van 
Haaksbergen opgericht. Hij begon met het sorteren en verhandelen van 
industriële katoenafval. Tegenwoordig heeft de onderneming een 
productiehal op bedrijvenpark Stepelo. 
We kregen een rondleiding en verbaasden ons over de mooie stoffen en 
kleding die “verpulvert” werden. Repen remparachute worden tot vezels 
geprepareerd. Onze nationale trots biedt de oude kleding aan en dit wordt 
snel en veilig vernietigt. We kunnen terug kijken op een informatieve 
ochtend wat de nodige positieve reacties opleverde. 
                                                                                         Bestuur KVO 
 
 

TVO-Witkampers  epiloog van de competitie 
De feiten vooraf. TVO probeerde in het kader vd euforie van de komende 
bekerfinale FC Twente-Ajax om de laatste competitieronde 5e klasse B te 
vervroegen. Want ook een aantal TVO spelers wilden graag naar die finale 
op zondag in de Kuip. Enkele clubs gingen niet akkoord, dus moest er 
zondags gespeeld worden. Het ging om de titel; Buurse (2 punt 
voorsprong) bij Holten en Witkampers bij TVO, alleen winst telde. Het TVO 
team trad dus aan met 5 invallers, Aaron, Jorn, Barilett, Luuk en Robert 
ontbraken. 
De pessimisten onder ons kwamen bedrogen uit, het werd een interessante 
pot voetbal. Warm weer, lekkere sfeer met bijna 200 luidruchtige 
Witkampers fans en rookbommen. Een extra bar bij de kleedkamers deed 
goede zaken. (Het was toch al druk in Beckum, want enkele honderden 
meters verderop was de zeepkistenrace met finish bij het Proggiehoes, 
waar veel publiek was).  
De A spelers Dennis en Bas startten onwennig maar stonden gaandeweg 
hun mannetje. Witkampers begon sterk, Jordi werd verrast door een tam 
schot, 0-1 en even later werd de verdediging weer uitgespeeld; 0-2 na 9 
minuten spelen. Het vreugdegehuil van het Witkampers publiek en 
stinkende rookbommen deed TVO even wankelen maar men rechtte de 
rug. Een schot op de paal verontrustte de Witkampers goalie en na een 
half uur zorgde Joost voor de aansluiting, 2-1. Vlak voor rust tekende Bart 
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na een prima aanval over links zelfs voor de gelijkmaker. Zo, dat was even 
anders, ipv. een 0-4 of 0-5 score gewoon gelijke stand halverwege. Buurse 
stond inmiddels met 0-2 voor bij Holten en Witkampers zag de 
kampioensaspiraties in rook opgaan.  
Ze wisten de 2e helft niet meer te overtuigen. Toch maakten ze het verschil 
na een prima soloactie van Sebastian Beuzel, die Jordi kansloos liet, 2-3. 
‘Bastian in Oranje’ brulde de Witkampers aanhang. Maar zover was het nog 
niet! Vlak voor tijd een vervelende enkelblessure van ijzervreter Hugo, 
jammer. De sportieve pot zonder kaarten eindigde dus in 2-3 en 
Witkampers gaat zich met Bentelo en Rekken opmaken voor de 
nacompetitie. Enkele uurtjes later maakten Twente en Ajax er een 
boeiende bekerfinale van. Vele duizenden FC Twente fans waren er getuige 
van, dat de beker, na 3-2 winst in de verlenging, meeging naar het Oosten! 
‘Goat stoan a’j veur Twente bunt’, natuurlijk…. 
                                                                                          Jan Ottink 
 
 

Excursie van groep 6 van De Bleek  
naar het Kluenven. 
Op woensdag 20 april zijn we naar het Kluenven geweest. Het was er 
super leuk. We kregen er eerst uitleg over wat een kringloop was en toen 
moesten we met ons maatje dieren zoeken. We hebben heel veel 
verschillende dieren gevonden, zoals pissebedden, snuitkevers, mieren, 
spinnen, lieveheers-beestjes, watertorren, vlooien, vliegen, muggen, 
gelukkig geen teken, oorwormen en slakken. 
De dieren deden we in een bakje en later mochten we die onder de 
microscoop of een vergrootglas bekijken. Je kreeg er ook een soort dieren-
zoekschema bij. Dat was wel handig. Je mocht overal kijken, maar als de 
bel ging, moest je terugkomen. Ook vonden we allerlei sporen van dieren: 
bloed, aangevreten bladeren, gaatjes in schors of hout, vogelnestjes, 
groene smurrie, konijnenkeutels, vogelpoep, andere poep, spinnenwebben, 
schimmels, haren, veren, moerasschimmel. We hebben ook nog een 
boompieper gezien. Die ging steeds omhoog langs de stam van de boom 
en dan liet hij zich weer vallen, net als een parachutespringer. 
Je ging daarna een dier uitkiezen en dat mocht je een naam geven. Dan 
gingen we over dat dier vragen maken. Toen we dat klaar hadden, gingen 
we de dieren weer vrij laten. Dan gingen we aan de tafels allemaal 
braakballen van uilen uitpulken. Eerst vonden sommige kinderen dat wel 
vies. Maar je was er zo aan gewend. 
We haalden alle onderdelen eruit. Heel wat botjes en schedeltjes zaten 
erin. Je vond zelfs botjes van een rat of een muis. Maar ook hele kleine 
botjes en tanden zaten erin. Iedereen vond het leuk en heel interessant. 
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Sommige kinderen hadden nog tijd over en mochten er nog een uitpulken. 
De botjes deden we in een klein bakje en dat mochten we meenemen naar 
huis. Het was een hele mooie dag en misschien gaan we volgend jaar 
weer? Als jij er nog niet geweest bent, moet je dat zeker eens doen. Het is 
er heel mooi. 
                                                      Groetjes van groep 6 van De Bleek 
 
De werkgroep Van Luchtkasteel tot Dassenburcht bedankt de 
kinderfeesten voor hun bijdrage. Wij kunnen de kinderen nu ook een 
kleine versnapering aanbieden na een intensieve ochtend. 
Wij en de kinderen natuurlijk ook zijn hier erg blij mee.  
                                                                                  Marga Nibbelink 
 

 
Zou hier een beestje zitten? 

 
 

Opgemerkt 
>Jan Grashof had op een vlucht met Zwarte Doffer collega’s de snelste duif, 
berichtte Tubantia. Jan proficiat!!! 
>Ook heel mooi; Hannie Krikke, u weet wel, onze gym/trimleidster donderdags 
‘sinds mensenheugenis’(!), is in Haaksbergen geridderd en benoemd tot lid van 
Oranje Nassau. Vanwege haar vele verdiensten op gymnastiekgebied, vooral Rode 
Kruiswerk, noodgoederen inzameling voor Litouwen. En dit allemaal gedurende 
tientallen jaren! Hannie, van harte proficiat vanuit het Beckumer front!! 
>En weer was Herman Dijkstra winnaar vh district Hengelo met een duif op de 
midfond afstand, mooi zo!! 
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Zijlijn 
Pleegkinderen 
Onlangs las ik in de krant dat het aantal pleegouders weer wat aantrok.  
Gelukkig, dacht ik toen, want eenmaal pleegouder, altijd pleegouder. Hoe 
kom je er toe om je daarvoor op te geven. In onze situatie, jong getrouwd, 
in die tijd kreeg je nog gewoon kinderen, dus in drie jaar hadden we twee 
kinderen en een pracht van een hypotheek. Wij vonden dat voldoende. 
Johan werkte overdag en ging s’ avonds naar school en ik had thuiswerk in 
de avonduren. Doch tijden veranderen, de kinderen waren inmiddels 
negen en zeven en het begon bij mij te kriebelen. Buiten de deur werken 
deed je in die tijd niet als je kinderen thuis had. Ik had niet genoeg 
omhanden! 
Een zus uit Denekamp had in de weekenden soms een kind uit een 
klooster daar, dat als kindertehuis fungeerde. Zo kwamen we op een idee. 
Wij hadden wel plek voor nog een kind, maar dan permanent. Zo kwamen 
we op de gedachte dat er eigenlijk genoeg kinderen waren die geen thuis 
hadden. We gingen  informatie inwinnen over hoe een pleegouderschap in 
elkaar zit. 
 
In het kort komt het er op neer dat een maatschappelijk werker een aantal 
gesprekken met ons voerde om te beoordelen of wij en ons gezin geschikt 
waren om als pleeggezin te fungeren. De kinderen die voor ons in 
aanmerking kwamen konden om allerlei redenen niet thuis zijn en waren 
daarom in kindertehuizen geplaatst. Ook werd verteld, dat als je zo’n kind 
in je gezin had opgenomen,  en de thuissituatie verbeterd was, het weer 
naar zijn eigen huis zou gaan. Voor zo’n kind natuurlijk geweldig. Maar of 
wij dat wel aan zouden kunnen? Om die redenen hebben we toen een paar 
jaar bedenktijd genomen. 
Toen hebben we toch doorgepakt en de procedure in werking gesteld. We 
werden goedgekeurd en het wachten begon. 
We hadden gevraagd om een kind dat jonger was dan die van ons, dat is 
niet gemakkelijk want bijna iedereen wil een zo jong mogelijk kind en bij 
voorkeur ook nog een meisje.  Na ongeveer een half jaar kwam er bericht 
dat in Doorn, in kindertehuis Dennenoord een, jongen van zeven jaar was 
die wel geschikt kon zijn voor ons. 
Hij was de tweede van vier jongens, zijn moeder was er met de buurman  
tussenuit gegaan en zijn vader kon het gezin niet aan. De volgende keer 
zal ik vertellen hoe de kennismaking met onze nu vijfenveertigjarige zoon 
in zijn werk ging. 
                                                                                    Rie Menkehorst 
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Twintig Voorzetten                  op Nando Scharenborg 
Laten we het deze keer in de Twintig Voorzetten eens hebben over 
de jeugd van Beckum. Want de jeugd heeft de toekomst, althans 
volgens een gezegde dat nog steeds hout snijdt. 
 

 
 

In Beckum hadden we de KAJ, later KWJ, later Werkgroep Jeugd en ’t 
Neutje. Deze jeugdgroep leidde de laatste tiental jaren een sluimerend 
bestaan en is onlangs ‘opgegaan’ in de Jeugdraad. En bij de sport kennen 
we natuurlijk de talloze activiteiten die onder regie van de sv TVO 
jeugdafdeling gestalte krijgen. In de roemrijke geschiedenis van culturele 
jeugdactiviteiten in Beckum kennen we de Kajottersloop (later Lus van 
Beckum), KWJ revue’s, beatavonden, tafeltennistoernooien, Nachten van 
Beckum etc. etc. Maar creatieve jongelingen hebben de laatste jaren 
initiatief genomen voor bv. de organisatie van As ne gek in drek (bij de 
Pinksterfeesten), ludieke thema-avonden, kanotocht, zumba avond, beauty 
avond, karaoke avond. 
Een van de mensen die in de huidige jeugdraad mede het voortouw nam 
tot de organisatie van ‘spektakel evenementen’ willen we in deze Twintig 
Voorzetten aan de tand voelen. Hij heeft dat creatieve niet van een 
vreemde, want in huize Scharenborg wordt menig ludieke actie geboren. 
(In navolging van de ouders en broer die op toneelgebied, originaliteit, 
verfilming, bouwen van vehikels, optredens (eerder geinplayback!) etc, 
hun mannetje/vrouwtje staan). 
De jongste gebeurtenis in Beckum, de zeepkistenrace, heeft veel stof doen 
opwaaien en trok begin mei grote belangstelling. De man die hier een 
groot aandeel in had en met een spontane, frisse kijk in het leven staat, is 
onze hoofdpersoon. 
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Tijd voor de Twintig Voorzetten richting Nando Scharenborg! 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Mijn bouwdatum is 31-5-89./Nico, Cilia, Remon en Marly./ Ik studeer 
Bouwkunde aan t Saxion in Enschede./ timmerprutsen en ons eigen keetje. 
 
De sportcarrière: 
Ooit mee begonnen bij TVO, maar hopeloos gestrand. 
 
Het hoogtepunt:  
Komt vast nog wel 
 
Heb je nog iets met de befaamde keetfeesten in de regio? 
Jazeker. Zo nu en dan wordt er bij ons in t keetje een feest georganiseerd 
en elke week is de keet voor de liefhebbers geopend. 
 
Hoe komt dat zo; die betrokkenheid en actief zijn bij (ludieke) 
jeugdactiviteiten? 
Het is begonnen met de keet en de activiteiten wat we met de kameraden 
deden en nog steeds doen. De overname van ’t Neutje is daarna in beeld 
gekomen. Nu ben ik dankzij het belletje van Marga Waanders vanuit de 
dorpsraad bij de pas samengestelde jeugdraad gekomen JAC Beckum 
events. 
 
Met TVO heb ik niet zoveel want…… 
Die carrière is aan mij voorbij gevlogen 
 
De Jeugdraad valt nu onder de Dorpsraad, dat is een goede zaak: 
Ja vindt ik wel. Zo heb je al een poot om op te staan en is het makkelijker 
om iets nieuws op te zetten. Zoals in dit geval de jeugdraad. 
 
Organisatie zeepkistenrace was succesvol, al nieuwe plannen?  
Ja, we zijn druk bezig met het bekijken van leuke activiteiten wat er hier in 
de buurt mogelijk is en het organiseren ervan. 
 
De jeugd wordt wel eens gezien als; oppervlakkig, altijd bezig met 
mobieltje, te weinig besef van serieuze wereldse zaken.  
Hoe zie jij dat? 
Onzin, iedereen is anders dus ik vind dat je “de jeugd” niet in zo’n 
algemeen hokje mag drukken. 
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Hollandse soap op tv: 
Niks aan  dat genuil. 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toilet-
teren/ radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten: 
De ogen open doen, een keer omdraaien, opstaan, omkleden, naar de pot 
heen, mond schrobben, haren doen, ontbijtje doen en naar school. 
 
De politiek volg ik niet omdat………. 
Ik dan in slaap val 
 
Pauw& Witteman, de Voice of Holland, Korenslag, de Wereld Draait 
Door of Boer zoekt vrouw? En waarom? 
De Wereld Draait Door, want er zitten grappige filmpjes in 
 
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Mijn mama. Op m’n vinger timmeren. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Stampot. 
 
Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers of….: 
Finkers 
 
Favoriete tv programma’s en muziek: 
David de boskabouter. En ik luister van alles, behalve die jammerplaten die 
soms op de piraat te vinden zijn 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Kijken hoe t daar is 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Noh dat lukt denk ik niet 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Laat deze stelling nou net maagdelijk leeg zijn gebleven bij de antwoorden 
van Nando… 
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Zorgboerderij Erve Knippert bestaat 10 jaar 
Tijd voor een feest, ook u bent van harte welkom! 
Op 21 juni wordt het 10 jarig bestaan van Erve Knippert gevierd. Overdag 
hebben de deelnemers met hun naasten en de buren van Erve Knippert 
feest. De deelnemers hebben gekozen voor een feest op de boerderij.  
Na afloop van dit feest is er voor alle andere geïnteresseerden de 
mogelijkheid om onze zorgboerderij te bezoeken van 15.30 uur tot 18.30 
uur. Er is dan gelegenheid om naast het boerenerf ook de uitbreiding van 
de huiskamer, keuken en toiletten te komen kijken. I.v.m. de toegenomen 
zorgzwaarte zijn huiskamer, keuken en het rolstoeltoilet flink vergroot. De 
afgelopen 10  jaren zijn op verzoek van de deelnemers meerdere 
ruststoelen aangeschaft. Ook het toegenomen gebruik van rolators en 
(elektrische) rolstoelen vraagt om meer ruimte, vandaar deze uitbreiding. 
Daarnaast is het rolstoeltoilet  voorzien van een plafond til lift. 
Naast het jongvee opfok bedrijf met de grote diversiteit aan klein dieren 
bieden Wim en Marga Waanders vier dagen per week dagbesteding aan 
ouderen met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking. Ouderen mogen 
meehelpen op de boerderij. Veel voorkomende werkzaamheden zijn; het 
voeren en verzorgen van de dieren, het onderhoud van de moes- en 
siertuin, schilder- en timmerwerk. Ook zijn er  huishoudelijke 
werkzaamheden, denk hierbij aan koken, bakken etc. Ieder kiest wat hij of 
zij graag wil doen, voor sommige mensen is echter het meebeleven al van 
grote waarde. Belangrijk is dat het voor de ouderen een  zinvolle en 
plezierige dag is. 
De deelnemers en Wim en Marga Waanders  heten u van harte welkom om 
de zorgboerderij en de nieuwbouw te komen bekijken. Graag tot dan. 
   21 juni      van 15.30 uur tot 18.30 uur 
   Zorgboerderij Erve Knippert 
   Hulstweg  11  Haaksbergen 

 
 

OPINIE; de wereldvisie van Jan Busscher  
EU-Strapatsen 
 
Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft een woordvoerder van Jean 
Claude Juncker, de premier van Luxemburg en het hoofd van de Eurogroep 
raad van de ministers van financiën van de eurozone, openlijk toegegeven 
gelogen te hebben tegen de reguliere media over de ‘‘geheime” 
vergadering van enkele grote eurolanden in Luxemburg afgelopen weekend 
(midden mei).  ‘‘Er was een zekere noodzaak om dit te doen, ” sprak de 
woordvoerder eufemistisch over de steeds duidelijker wordende waarheid 
dat de eurozone één grote ponzi (pyramidespel) markt is dat als een 
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instortend kaartenhuis uit de mist opdoemt. ”Er was een goede reden om 
het bestaan van de vergadering te ontkennen, namelijk zelfbehoud,” aldus 
woordvoerder Schuller. De Nederlandse regering, die boos reageerde 
omdat ze niet was uitgenodigd, werd dus eveneens voorgelogen met de 
mededeling dat de vergadering niet van groot belang zou zijn en de 
Nederlandse aanwezigheid dus niet noodzakelijk was.  
Hopelijk zullen bij de politici in Den Haag nu de ogen opengaan dat 
afgelopen weekend het voorportaal was van de toekomst van de EU 
(mocht de onzalige unie het overleven): Enkele grote landen zullen volledig 
de dienst gaan uitmaken en de kleinere landen zoals Nederland hebben 
maar te volgen. Op de vraag of dergelijke doelbewuste desinformatie het 
vertrouwen van de markten in de eurozone niet ondermijnt gaf Schuller het 
ronduit verbijsterende antwoord dat de markten nu al praktisch geen enkel 
vertrouwen meer hebben in de uitspraken van de leiders van de 
eurozone.”. Op een economische conferentie in april verklaarde Juncker 
zelfs openlijk voorstander te zijn van het vertellen van leugens als deze ten 
goede komen van de financiële en economische situatie.”Als de toestand 
ernstig wordt dan moet je liegen,” aldus Juncker, wiens uitspraak werd 
vastgelegd op een video die is te zien op de website EU Observer. De EU 
doet dus steeds minder moeite te verhullen dat al het gepraat over bailouts 
en financiële reddingsfondsen feitelijk één grote leugen is en dat als de 
waarheid over de werkelijke situatie in de eurozone naar buiten komt de 
gevolgen navenant zullen zijn om het maar mistig en niet al te negatief  
voor te stellen. Zelfs in de gecontroleerde en gemanipuleerde reguliere 
media lezen we nu vrijwel dagelijks berichten die langzaam maar zeker een 
tipje van de sluier oplichten: “Kredietwaardigheid België mogelijk lager”, 
“Groei Europese economie zwakt af”, “EU praat over nieuwe lening aan 
Griekenland”, “Portugese banken lenen 48 miljard van ECB” en 
“Kredietwaardigheid Griekenland omlaag”, om er maar eens een paar te 
noemen. De niet zo heel erg geheime vergadering in Luxemburg afgelopen 
weekend was dan ook de eerste stap naar de herstructurering van de 
staatsschuld van in ieder geval Griekenland. De Grieken kunnen hun schuld 
niet meer terugbetalen. Duitsland en Nederland zijn al vele miljarden kwijt 
om Griekenland te “redden”, en voelen er vooral door druk vanuit de 
bevolking steeds minder voor om nog meer geld in de bodemloze Griekse 
put te storten. Terwijl woordvoerder Schuller en premier Juncker alles aan 
mekaar liegen en daar ook nog prat op gaan grijpt roverhoofdman Strauss-
Kahn een kamermeisje bij de kladden teneinde zijn lage lusten nog maar 
eens te botvieren. Zijn dit soms de laatste stuiptrekkingen van boven ons 
gestelden die zijn uitgeluld en ook niet meer weten hoe verder? Of heeft 
iemand nog een andere verklaring voor dit lemmingengedrag? 
                                                                                       Jan Busscher 
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Uit de archieven van het Maandblad  
Beckum Beter Bekeken 
we schrijven oktober 1989! 
In het redaktieteam staan bekende namen als Richard ter Avest, 
Remond Molenkamp, Jan Ottink, Roelof Vossebeld, Jan Wijlens, Jan 
Waanders en Wijnand ten Vregelaar. Voor de offsetdruk tekenden Alwies 
Derkink en Herman Dijkstra. 
De TVO bestuurstafel meldt oa.: de jaarvergadering is in goede 
harmonie verlopen. Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het secretariaat 
beschikbaar, daarom blijft Jan Landewe voorlopig secretaris. Ook is er nog 
geen nieuwe jeugdvoorzitter; Rob Eijsink is inmiddels gestopt.  Er zijn 
momenteel 135 seniorenleden (9 elftallen).’Is het dan niet mogelijk dat 
hieruit iemand opstaat om die functie te vervullen’? 
Op de vergadering van de omnivereniging is Alfons Derkink door de 
afgevaardigden benoend tot voorzitter van de op te richten commissie 
Kantine & Ontspanning. 
De Dorpsraad komt met een nieuw telefoon- en postcode boekje. ‘Voor 
het eerst willen we het boekje voorzien van alle postcodes die in Beckum, 
Stepelo en Oele voorkomen’. Bestrijding van geluidshinder wordt 
bestudeerd en een parkeerhaven met informatiebord wordt aangelegd. De 
reconstructie vd Haaksbergerstraat wordt gerealiseerd met nieuwe 
uitmondingen vd Beckumerschoolweg en Past.Ossestraat. 
De Nacht van Beckum werd een eclatant succes. Op 15 september een 
groot dorpsfeest in en rond het Proggiehoes. Met als hoofddoel een 
operatietafel voor het ziekenhuis in Malawi Afrika. Vooral de sponsorloop 
en fietsrace brachten veel geld op, bijna f 5.500.-. Robert Wielens liep de 
meeste rondjes, Tom Lansink was het meest origineel, Katyama Ottink had 
maar liefst 78 sponsors(!) en Ton Eijsink liep het grootste bedrag bij 
elkaar;  f 296.-. Gerard Temmink disco, Alfons Harink rad van avontuur, 
Eddy Drenth entertainer, Adolf Mentink film, Arie Sonneveld trekharmonica, 
Toon Wentink doet ie ’t of niet, Henk Roesink veilingmeester en vele 
anderen zorgden voor geslaagde evenementen. Richard ter Avest vh 
Neutje memoreerde het grote succes met ‘die geweldig spontaan 
toegestoken hand van Beckumers’.  
Persoonlijk; getrouwd zijn Tonny Lansink en Leonie de Witte en  
geboren Peter Hendrikus, zoon van Fons en Jose Oosterik-Schoolkate. 
Bovenop het nieuws TVO 8! De veteranen aangevuld met jong spul 
draaien goed mee, op 1 oktober werd gewonnen van Hoeve V. Dankzij 
inbreng van nieuwe speler Gerrie Pot die ook het tenue schonk; Brood van 
Pot, daar zit wat in. Enkele Hoevenaren dachten; Brood van Pot doar vret 
ie oe in kapot. Maar Gerrie scoorde de winnende 3-2 treffer… De songtekst 
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van Nico Neutje meldde echter; The bread van Pot is better than de bread 
van God. But Jesus says to Gerrie; Your bread smaakt gedverderrie!! 
Tot zover de oeverloos geleuter bijdrage van Nico Neutje… 
TVO volley; Tien jaar al bestaat TVO volley. Een groep enthousiastelingen 
olv. Harrie Jannink en Cor Koppelman zetten eind juni 1989 de eerste 
schreden. Zo’n 60 leden telde de volley al snel en later in hoogtijdagen 
waren er zelfs  bijna 80 dames- en herenleden. Dames1 werden meteen 
het 1e en 2e jaar al kampioen. De trainers Ben Pigge, Gerard Horstink, 
Henk Scharenborg etc. worden gememoreerd. Het jaarlijkse mix-
buurtvolleytoernooi nam in de 80er jaren een grote vlucht. 
BBBtje; 
- te koop aangeboden het hele jaar door prima kwaliteit 
  Verse slachtkonijnen. Eventueel panklaar (ook dat nog, red.) 
- medebouwer gezocht, start bouw begin 1990… 
Beckumer prins carnaval;  
De 11e van de 11e  wordt afscheid genomen van prins Ronald bij residentie 
Annink-Pot onder het motto; Tied van kom’n, tied van goan. De Beckumer 
Ossens maken er iets moois van en zeggen tot ziens op de 11e en 12e 
november… 
 
Tot zover de archieven van oktober 1989 in Zwart op Wit !! 
 
 

Wist u datjes… 
>TVO2 voetbal zakte in de slotfase door het ijs; 2 nederlagen tegen Rood 
Zwart en verlies bij Wilh.school betekenden duidelijk afhaken. Laten de 
spelers/staf echter in ogenschouw nemen; ‘toch een relatief goed seizoen 
en lang meegedraaid om de prijzen’.  
>TVO5 verraste het hooggeklasseerde Buurse en TVO3 liet zich 
verrassen… 2-3 verlies tegen hekkensluiter Neede. Na een redelijke start 
werden vette kansen om zeep geholpen en vervolgens liet een 
inspiratieloos 3e  zich de kaas vh brood eten…Waar waren de ambities voor 
de titel? 
> TVO1 toog naar Lochuizen met een gewijzigd team vanwege blessures. 
De degradatiekandidaat kreeg aanvankelijk wel enkele kansjes, maar TVO 
had meer combinatievermogen. Na de 0-1 door Bart, verhoogden Joost en 
Luuk de score na de thee naar 0-3. TVO1-Witkampers; zie verslag pag.8. 
> TVO3 zakte ook door het ijs in de slotfase en verloor fors bij WVV3, 
terwijl het 5e inspiratieloos onderuit ging; de fut is er uit…. 
>We memoreerden in de vorige BBB de Beslissende Fase in de competities 
van TVO teams. De TVO Handbaldames3 en het TVO zaalvoetbalteam 
werden inmiddels kampioen. Ook de TVO handbaldames recr.2 haalden de 
titel na forse 3-16 winst op en bij de Tukkers, proficiat!! 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 05, 2011 
pagina 19 

Hierbij de foto’s van de kampioensteams 
 

 
TVO Handbaldames3 kampioen 

 

 
Kampioen in debuutjaar zaalvoetballen 
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Mijmeringen 
Laat ik nou altijd gedacht hebben dat ik in een redelijk beschaafd land 
leefde, al moet ik wel zeggen dat daar wel eens een keer tegenaan 
geschopt werd, onder anderen door de heer Wilders. Tot nu toe kwam het 
bij hem niet verder dan beledigende teksten zoals kopvodden en 
dergelijke. Als ik bij ons langs de opgang van de trap kijk, zij ik de foto’s 
van vier dames, mijn Grootmoeders en de Grootmoeders van mijn vrouw, 
alle vier met mooie mutsen op. Het was toen onbetamelijk, voor vrouwen, 
om je zonder hoofdbedekking te laten zien. Zijn dat voor Wilders ook 
kopvodden? Waarom moet je schoppen tegen andermans zeden en 
gebruiken. Komt dat omdat we niets van de geschiedenis geleerd hebben 
of willen leren of omdat hele stukken uit de geschiedenisboekjes zijn 
weggelaten.  
Ik dwaal af en dan wordt, wat ik vertellen wil helemaal niet meer te 
begrijpen. Wat ik niet begrijp is dat in een land als het onze, overwegend 
christelijk, zich in elk geval zo noemt en ook beschaaft meent te zijn, 
mensen opneemt uit gemeenschappen met een totaal andere 
levensopvatting en ze na tien jaar weer buiten schopt. Je hebt vast wel 
gelezen wat de levensverwachting is van die meisjes die bv. naar 
Afghanistan gestuurd worden terwijl ze in Nederland geboren zijn en 
opgegroeid met Nederlandse normen en waarden en dat geldt niet alleen 
voor meisjes maar ook voor jongens. Dat deze dingen niet eenvoudig op te 
lossen zijn, is begrijpelijk, maar zo kan het zeker niet. Ik denk niet dat het 
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de simpelsten en de domsten zijn die naar Nederland en West-Europa 
komen. Die weten waarom ze hier naartoe willen. Werk en geld! Als 
mensen uit hun land moeten vluchten omdat hun leven in gevaar is 
vanwege hun levensovertuiging, moeten ze hier kunnen blijven. Mensen 
hier langer dan een half jaar laten leven, hoop geven en dan terugsturen, 
is onmenselijk en onbeschaafd, om nog niet te praten over de kinderen die 
hier geboren zijn. Natuurlijk is daar wel een oplossing voor. Je moet die 
strafrechtadvocaten die maar blijven procederen en daar een aardig 
inkomen aan verdienen,  mee terug sturen. Maar ook de makers van de 
wetten die op allerlei manieren uitgelegd kunnen worden, kunnen mooi 
meegaan. Dan hebben ze  de tijd om na te denken over hoe het wel zou 
moeten. 
                                                                         Johan Menkehorst 
 
 

Palmpasenoptocht 
Op palmzondag 17 april was er een palmpasenoptocht door Beckum. We 
begonnen met een viering in de kerk, na de kerkdienst stond het fanfare 
orkest uit Delden klaar voor een optocht door Beckum. 
Veel kinderen hadden een mooie palmpasenstok gemaakt, en ook de 
paashaas mocht niet ontbreken! Nadien was er koffie voor de ouders en 
wat lekkers voor de kinderen, al met al een gezellige zondagmorgen. 
                                                                    De Kindernevendienst 
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Een kern van waarheid 
COLUMN 
Met rood hoofd las hij dat de bankbobo’s, die laatstelijk van overheidswege 
nog een miljardensteun hadden ontvangen om de bank overeind te 
houden, nu een miljoen-plus bonus hadden ontvangen. Bovenop hun 
miljoen-plus salaris… Waren ze nou helemaal van de pot gerukt? Er was 
toch bij herhaling afgesproken dat die zelfverrijking afgelopen moest zijn? 
Het hoofd werd steeds roder, hij blies zijn afschuw over deze wantoestand 
met veel frustratie van zich af, trok zijn jas aan, sloeg de deur achter zich 
dicht en ging een stevige wandeling maken. 
De hausse van het bericht deed zich gelden. De beroering klonk alom door, 
klanten van de betrokken bank wendden zich af en gingen naar een 
andere bank. (Die het verrijkingsspelletje weliswaar op kleinere schaal ook 
wel speelden, maar dat tactisch, communicatief beter verpakten, maar 
ala). De argeloze bobo’s zagen vanuit hun ivoren toren, dat de immuniteit 
afbrokkelde en het voetvolk die arrogantie niet meer pikte. 
Want in de snode plannen kwam ook voor om pensioenen voor de gewone 
man te bevriezen, ook dat nog. Er kwamen ongenuanceerde 
paniekreacties. Ze wilden de bonus terugstorten en de regering stelde voor 
om 100 % belasting op die bonus te vorderen. 
Waarop weer juridische haarklovers reageerden; die bonus terugdraaien 
dan wel 100 % belasten kan helemaal niet volgens eerdere contracten, 
wetten en (internationale) verdragen. En, daar heb je het weer, 
topambtenaren die voor hun (bank)instantie een excellente prestatie 
leveren, mogen navenant beloond worden. Anders verlies je die mensen 
en trekken naar de concurrent en/of buitenland.  
Je wilt er feitelijk niet aan, maar hier zit misschien wel een kern van 
waarheid in. En is met enige fantasie toepasbaar op topambtenaren en 
politici, die de hectiek van beleid voeren en regeren – en de kritiek daarop 
– beu zijn. En ‘een veilig heenkomen zoeken’ in de raad van bestuur van 
een mammoetconcern of vergelijkbare functie. 
Om daar meer in de luwte megasalarissen op te strijken die de zg. 
Balkenende norm ver overstijgen. Voorbeelden te over van sterke 
managers en politici. Zeggen u de namen Wijers, Kok, Kleisterlee, Bos, 
Zalm, Hommen inderdaad, Eurlings etc. u iets? Juist. 
                                                                                               Knitto 
 
 
Toneelvereniging „De Vriendschap” 
Openluchtspel 2011 in Boekelo. 
Beste Vriendschapbezoekers, het is weer zover. De toneelvereniging zal op 
de datums 1, 2, 8 en 9 juli a.s. opnieuw een openluchtspel ten uitvoering 
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brengen. Dit jaar wordt gespeeld het openluchtspel „Um ’t oale 
erfgood”,een plattelandsstuk in het dialect en geschreven door 
D.W.Wilterdink. Het stuk speelt zich af op een boerenerf waar twee broers 
het niet al te best met elkaar kunnen vinden. De boedelscheiding, een 
mogelijke erfenis maar ook de verassende relaties en de razend 
nieuwsgierige buitenstaanders bepalen het spel. Kortom, een openluchtspel 
met een ernstige ondertoon maar ook met humor en spektakel. 
De voorbereiding is in volle gang en wij gaan naar een nieuwe locatie 
namelijk het mooie erf „’n Plas” op het prachtige landgoed „Hof te 
Boekelo”, Boekelerhofweg 75 te Boekelo. Het betekent voor ons weer een 
nieuwe uitdaging en die zien wij met vertrouwen tegemoet. Aanvang van 
de voorstelling is 20.30 uur en het erf is open om 19.30 uur. Kaarten á € 
12,50 kunt u vanaf heden bestellen via onze website 
www.devriendschap.com of bij de onderstaande adressen: 
Boekelo:fa. Rudy van Ulzen Beckumerstraat 11 
Enschede : Riëtte Wissink 053-4773098  
 
Let wel, u reserveert een avond en dus geen bepaalde stoel. De website 
geeft de meest actuele informatie. Denk hierbij ook aan de 
routebeschrijving en parkeergelegenheden en wanneer de 
weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven vindt u hier ook de 
eventuele uitwijkdata voor de voorstelling.  
Wij nodigen u van harte uit om onze voorstellingen te bezoeken en mocht 
u redelijk in de buurt wonen en u houdt van de natuur dan is het een 
aanrader om met de fiets te komen.                   Het bestuur  
 
 

Vermaak voor TVO jeugd 
In de maand april is er voor de jongste TVO jeugd weer van alles 
georganiseerd. We hebben eerst op woensdag 6 april de kinderen van 
 groepen 2 en 3 in het Geertman gehad voor een leuke spelletjesmiddag. 
Er was een spelletjescircuit uitgezet en per groepje zijn de kinderen langs 
alle spelonderdelen gegaan. Er was een kruiwagen-race, een kegelspel, 
en wat ook leuk was dat je met een balletje bekenden van TV zoals Mega 
Mindy en Cars moest omgooien. De kinderen waren enthousiast en de 
oudere meisjes die geholpen hebben natuurlijk ook. Twee weken later 
kwamen de kinderen van groep 4 en 5 aan de beurt. Hiermee hebben we 
een programma buiten met basketbal, honkbal en paaltjesvoetbal 
afgewerkt. En na de pauze was er binnen in de spelzaal een apenkooi. Met 
dit laatste spel kregen de kinderen het lekker warm door het geren heen en 
weer. Iedereen die geholpen heeft wordt natuurlijk nogmaals bedankt. 
                                                               Activiteitencommissie TVO 
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Alles Over de Pinksterfeesten 2011 
Leu schoeft wear an met Peenkster!! 
 
Ouderenmiddag: De Pinksterfeesten beginnen vrijdag 10 juni 
traditioneel in 't Proggiehoes met de ouderenmiddag voor 65 plussers met 
cabaret van Levenslust. 
Beckumer Ossenveelder Oamt: Muziek is er van de formatie 
Slow Down, daarnaast is er op deze gezellige Beckumer avond, darten, een 
quiz en veel tijd om bij te praten. Beckumeravond vrijdag 21 mei 
Nog een paar weekjes te gaan en dan is het alweer zover: de 
Pinksterfeesten Beckum. Voor de Beckumeravond kunnen jullie je per team 
van zes personen opgeven om mee te doen aan de geweldige dart- en 
quizavond. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen, waaronder 
ballonvaarten voor het winnende team!! 
Tijdens het darten zullen we ook twee Bingo rondes spelen. Hier zijn 
uitaard ook spetterende prijzen mee te winnen. Kortom, een avond waarbij 
je je niet hoeft te vervelen! Na de dart-finale zal rond half twaalf zal het 
optreden van Slow Down beginnen.  
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! 
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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! 
Opgeven van een team (zes personen) kan bij Katyana Ottink 
(k_ottink@hotmail.com of  06 – 1224 36 25) 
 
Slow Down Vijf mannen met allen een ruime ervaring in diverse bands, 
onder andere Bitter Kind, Liberty en Fully Completely hebben zich 
samengevoegd met als doel verschrikkelijk veel lol te maken met muziek 
daterend van de jaren zeventig tot nu. Alles kan zolang het maar rockt, van 
Hazes tot U2, van Queen tot the Romantics. Slowdown bestaat uit: Jan ter 
Avest (gitaar en mondharp), Martin Ottink (zang en rammelaar), Hans 
Beumer (drums), Rik Ottink (gitaar en zang) en Michel Beld (bas). 
 
Zaterdag 
 
Kinderfeesten 13:30 uur: Om 12.30 vertrekken de Beckumer 
kinderen vanaf het schoolplein met versierde fietsen, de mooist versierde 
fiets wordt beloond met een prijs! Om 13:00 uur begint Beckum's Got 
Talent, de artiestenshow waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven bij 
Angeline te Lintelo. Voor de kleuters en peuters zijn er springkussen en 
komt er een ballonnenclown. Ook is er een kamertheater met circusacts 
waaraan kinderen ook zelf kunnen meedoen. Om 15:00 uur is de 
prijsuitreiking van de talentshow en de mooist versierde fiets. Om 17:00 
uur komt er een goochelaar die zijn kunsten en trucs zal vertonen. 
 

Vogelschieten 13:30 uur:. 
Keizerschieten 13:30 uur: 
Kinderdisco 16:00 uur: 
 

Tilt! Ze begonnen als kwartet maar gaan alweer jarenlang met zijn vijven 
door het leven. De mannen van Tilt zijn met hun coverrepertoire graag 
geziene gasten in feesttenten. Vorig jaar waren ze er ook en wat waren ze 
goed! Nu komen ze terug en staan ze inclusief blazerssectie op ‘t podium. 

Only Seven Left: Voor het eerst in Beckum, we zijn benieuwd. 
Only Seven Left bewijst maar weer dat er geen minimum leeftijd op 
serieuze rock staat. Deze jonge Hilversumse pianorockband staat weliswaar 
aan het begin van hun carrière maar de toekomst ziet er veelbelovend uit. 
De band speelde al in Ahoy met Tokio Hotel en in Paradiso als 
voorprogramma van De Dijk. De hoofdingrediënten zijn stevige gitaren, 
poëtische teksten en pakkende melodieën. De piano zorgt voor een 
verfrissende sound met een melancholisch tintje. 
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Zondag 
 
Highlandgames: Bekend spektakel met regionale sportiviteit in 
Schotse sfeer.  
Patatje Metal Ze zijn gevaarlijk, totaal losgeslagen, en ze komen naar 
Beckum. Op 1e Pinksterdag geven deze mafkezen rond een uur of vier, een 
onvergetelijke show weg dus zorg dat je er bij bent. Het Eindhovense 
vijftal heeft onder andere gespeeld op de Zwarte Cross, Lowlands, en 
Dauwpop. Ook zijn zij tweemaal te gast geweest bij Giel Beelen op 3FM. 
Met hun Nederpop Metalnummers weten ze de juiste snaar te raken en 
komt de hele tent in beweging.  
The Trip & Fasten Band Trip to Trip en Fasten Your Seatbelts, 
vooral actief in de jaren '90, zijn terug van weggeweest. Tijdens de 
Midwinterfeesten Beckum, van begin dit jaar, hebben ze laten zien dat ze 
nog steeds de zaal op de kop kunnen krijgen. Iedereen die in de jaren 
negentig bij Bill’s Bar, Groothuis, Bruins of Dieka kwam, kent Trip to Trip 
en Fasten Your Seatbelts. Deze kwalitatief sterke top 40 bands hebben de 
handen ineen geslagen en gaan samen verder onder de naam “The Trip & 
Fasten band”. Oude tijden laten herleven? Kom dan op 1e Pinksterdag 's 
avonds in onze feesttent.  
Diva's of Dance De internationale hit-successen als: "No Limits", 
"Dreams" en natuurlijk "Sex On The Beach".... liggen bij iedereen nog als 
de dag van gisteren in het geheugen. De dance diva's: Anita Doth (2 
Unlimited), Linda Estelle (T-Spoon) & Des'Ray (2 Brothers) domineerden 
om beurten de verschillende hitlijsten en podia in binnen- en buitenland. 
Zeer regelmatig kwamen zij elkaar tegen, in kleedkamers, bij optredens 
voor radio & tv. Maar nog nooit stonden zij samen op één podium in één 
show....... Hier is nu verandering in gekomen! Bestaande uit een wervelend 
showblok met de grootste hits uit de 90-er jaren van collega artiesten... en 
natuurlijk een ultra swingende hit-mix waarin de grootste successen van 
deze dance diva's zelf de revue passeren.... Het resultaat: Een sensationele 
act met drie internationale toppers, tezamen in één fantastische show! En 
reken maar dat deze dames weten hoe zij een feestje moeten bouwen. 
 
Maandag 
 
Oldtimerrit De traditionele oldtimer-rit wordt ook dit jaar weer op de 
Pinkstermaandag verreden. Vanaf 10.30 uur kunnen de trekker oldtimers 
zich verzamelen op het feestterrein. Vanaf 12.30 uur wordt een rondrit 
door de omgeving verreden, waarna de oldtimers om ongeveer 13:30 uur 
zijn te bewonderen op het feestterrein. Wilt u ook meedoen? Meldt u dan 
aan bij Han Heemink (danhan@home.nl) of bel 074-3676298.  
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As 'n gek in ’n drek Net als voorgaande jaren, gemotoriseerd 
spektakel in de modder. De voertuigen nemen een aanloop en zullen 
proberen zo snel mogelijk door een speciaal geprepareerd modderbad te 
racen.... 

Wir Sind Spitze Een naam die alles al zegt, topklasse als het gaat 
om sfeer. Deze nieuwe Zuid-Limburgse party-apres-ski band komt op de 2e 
Pinksterdag rond half zes op het podium. “Die Neue Alpen-Spatzen-Buben-
Rocker-Schlager-Freunde & Oberkainer-Pop-Rebellen-Kapelle” gaat zorgen 
voor een vrolijke sfeer, dat komt zeker goed!. Als een wervelwind 
overdonderen zij het publiek met “Die Populairsten Polka’s, die Schönsten 
Schlager, die Rassigsten Rocker und die Blödesten Ballermann-Hits”. Voeg 
hier nog een Nederlands- en Limburgstalig uitstapje aan toe gecombineerd 
met de nodige verkleedpartijtjes. “Wir Sind SPITZE!” 100% feestgarantie! 
 
Disco Blacklight is alle dagen paraat!!! 
 
 

Luk akkefietjes 
Hee ston bie’t anrech en was an’t eapel schel’n. Wa ne halve maane vol, 
want d’r wön stamppot kokt veur ’t warkvolk. ’t Was geunstig wear, alle 
naobers waar’n bie meka roop’n veur ‘r döske van de rogge. De va, twee 
zöns, Gait van SnuffelKetrien, Annold van’ Bloazert en Papsleef’nMeriens. 
Meriens ha’d met de huppe, kon zowat nig van de stier kom’n en was 
alleen teumig met veur’n op’n trekker. De kearnemelk gung met liters nor 
bin’n, ’t was sloerig waarm wear. 
D’aandern plak’n ’t boezeroen op de hoete en ’t zweet leup met struiltjes 
langs’t lief. Wat wie’j, döske bie dattig groad’n, da’s gin hoonderstront. De 
roggemiete wön’ allengs leeger, mer zee mos’n oipscheet’n want ’n 
onwearschoer kwaamp opzett’n. 
De zekke met rong’nzoad ‘wön veilig in de schuure at, oonderweil vong ’n 
waaks’n herdershoond nog twee ulk’n vanoonder de miete en teeng’n zes 
uur kon ze de döskemölle oetzett’n. Ze zatt’n zich aamper an de lange 
toafel op de veurdelle of dat onwearschoer knap’n in alle heftighèèd oet de 
loch. ’n Daampende stamppot wön’n op toafel zat, Gait van SnuffelKetrien 
schep’n ’n teelder heupens vol en kon nig woch’n tot d’aandre hun portie 
opschep’n. PapsleefnMeriens, met de stramme huppe, keek smearig nor 
Gait en snearn; ‘Zo Gait, wat ne drok’n, mo’j voart nog hen 
melkmoonster’n‘. “Nee’, smak’n Gait in ne vette spekzwoare,’Ketrien mot 
zo nor de gymnastiek en dan mor ik de keender oppass’n’. 
                          Tot zover het dagbook oet 1975 van HekselmesienHarry 
 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 05, 2011 
pagina 28 

Zeepkistenrace Beckum 
Op zondag 8 Mei 2011 vond de allereerste zeepkistenrace in Beckum 
plaats. Deze was georganiseerd door de Jeugdraad Beckum.  
De circa 25 deelnemers verzamelden zich rond 13:00 uur bij schans aan de 
Rotersweg. Vooraf werd iedere zeepkist gekeurd, waardoor iedereen na 
goed keuring veilig naar beneden kon. De teams gingen twee maal over 
het parcours. Het snelste team werd de winnaar van de zeepkistenrace. 
Op een koprol van de dames equipe van Heuker of Hoek en een gebroken 
kist van Jari Scholten na verliep de race probleemloos. Uiteindelijk kwamen 
Teun te Lintelo en Stefan Ottink als snelste over de finish. 
Winnaars:  1e plaats: Teun te Lintelo en Stefan Ottink 

2e plaats: Thijs Asbroek en Maik Ottink 
3e plaats: Aaron Leferink en Rick Hofman 

Originaliteitprijs: Britney Westendorp 
Pechprijs: Julia, Iris en Kirsten Heuker of Hoek. 
Graag zouden we aantal mensen en bedrijven willen bedanken voor hun 
medewerking tijdens de zeepkistenrace: EHBO, Rallytiming, Harry en Irma 
ten Dam, Harry en Ingrid van Bemmelen, Frans en Gerry Leferink, Electro 
Breukers en Houthandel Scharenborg.  
De uitslagen, foto’s en film van de zeepkistenrace zijn terug te vinden op 
onze website: www.jeugdraadbeckum.hyves.nl 
                     Jeugdraad Beckum, Nel Waanders, Jeroen Wijlens, 
                     Nando Scharenborg, Aaron Leferink en Rik Lansink 
 

 
Luguber maar snel… 
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veel publiek en voldaan… 
 
 

 
En ook pech onderweg… 
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Dol Dwaze Dagen in Markelo  
Op vrijdag 13 mei stonden ruim 40 TVO- kids in de startblokken voor het 
jaarlijkse jeugdkamp. Gedurende de fietstocht naar kampeerboerderij de 
Bovenberg in Markelo werd maar weer eens bevestigd waarom vrijdag de 
13e ook wel bekend staat als ‘ongeluksdag’; een nieuw record ‘pech 
onderweg’. Lekke banden, kapotte kettingkasten, valpartijen, noem maar 
op. Gelukkig heeft iedereen de boerderij heelhuids kunnen bereiken, aldaar 
het beroemde hamburger-bak-duo Tom en Joost ons voorzagen van 
heerlijke hamburgers. De vrijdagavond stond in het teken van Bingo en het 
dierengeluiden- spel, waarbij pechvogel Pien ongelukkig viel en haar arm 
brak, nogmaals beterschap van ons allemaal!! 
Na een betrekkelijk korte nacht slaap stond er zaterdag ’s morgens een 6- 
kamp op het programma en ’s middags hebben we gezwommen in Rijssen. 
Kookmoeders Angelien, Marieke, Jolande en Esther hebben weer heerlijk 
voor ons gekookt (waarvoor hartelijk dank!) en ’s avonds presenteerden 
Gordon en Whitney (of was het toch Lucile?) op spectaculaire wijze Minute 
To Win It. Tot slot gaven enkele groepen een optreden tijdens de Bonte 
Avond. Zondags zijn we na een Zweeds Loopspel per fiets vertrokken 
richting Beckum waar we in de, als bioscoop omgetoverde kantine, met 
veel ouders en broers en zussen, FC Twente hebben aangemoedigd. 
Helaas niet de landstitel voor FC Twente, maar wel de titel kampman en –
vrouw voor respectievelijk Milan Ezendam en Loes Veldhuis. De groep ‘Anti 
Ajax’, onder bezielende leiding van Daisy en Roy, eindigden in het 
eindklassement op de 1e plek. Lekker hoorrrrrr!!! 
 

 
Opperbest vermaak en ploeteren in het gele zand… 
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Over de kerk in Beckum, 
gevoeligheden en mogelijkheden 
 
De inleidende overweging van pastor Henk Ogink in het jaaroverzicht vd. 
Beckumer locatieraad raakt enkele gevoelige snaren. Maar tipt op de juiste 
wijze aan, waarmee onze geloofsgemeenschap nieuwe stijl worstelt. ‘De 
H.Geestparochie bestaat in structuur nu zo’n 1 ½ jaar,maar kon aanvan-
kelijk nog niet veel vlees en bloed krijgen. We houden de zorg om de 
geloofsgemeenschap in ons eigen dorp. 
Hier wordt de band meer met elkaar gevoeld dan  in die grote ene 
parochie. Toch zien we meer vormen en mogelijkheden van samenwerking 
vanuit het besef dat we geen geloofsgemeenschappen willen opheffen, 
maar elkaar sterk willen houden en ondersteunen. Ook al is er vanuit het 
bisdom de druk tot vergaande eenwording, we proberen hierin onze eigen 
wegen te gaan. Met recht alle dank aan de mensen, die zich telkens weer, 
om niet, voor willen inzetten te midden van de weerbarstigheid van deze 
tijd. (Denkend aan de dwingende, vaak eenzijdige communicatie vanuit het 
bisdom en soms lange overwegingen die frequent kerkbezoek mede 
ontmoedigen, red.). Maar toch; ‘dank aan de mensen die niet bij de 
pakken gaan neerzitten, maar voort blijven stappen, elkaar bij de hand 
nemend omdat het fijn en goed is om een gemeenschap van geloof te 
zijn’. 
Afgelopen dinsdag was de jaarvergadering van de locatieraad Beckum. 
Hierin werden alle facetten van het parochiële gebeuren besproken. Naast 
het financiële verslag werd de komende bouw van het (Wozoco) 
zorgcomplex de Beukenhof en werkplan 2010 toegelicht. 
Een belangrijk actueel punt is ook het project “Kerk in de steigers’. Over 
nevenfuncties van het kerkgebouw is inmiddels een levendige discussie 
ontstaan. 
Extra inkomsten genereren is nu eenmaal een gegeven waar men niet 
onderuit kan om het kerkgebouw in stand te kunnen houden. Wat zijn de 
mogelijkheden, hoe blijft de oorspronkelijke kerkfunctie intact? 
Multifunctionele activiteiten zijn door betrokkenen besproken en het is een 
proces gevoelig ligt en dat de nodige tijd vergt. In de komende tijd worden 
de plannen verder geconcretiseerd en wordt u op de hoogte gehouden van 
de voortgang. 
De locatieraad is momenteel als volgt samengesteld; 
Voorzitter Bennie Goselink, secretaris Bernadette Morskieft, penning-
meester vacant, (Martijn Aalbrecht is afgetreden), beheer en onderhoud 
Alwie Mulder. 
                                                                                     Jan Ottink 
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Nieuws v.d.H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand juni 2011 
 
Wo. 1 juni 19.30 uur. Feest van Hemelvaart. 
    Eucharistieviering. 
     Voorganger: Nog niet bekend! 
    Zang?? 
Do. 2 Juni   Géén Viering. 
Za. 4 Juni 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 5 Juni 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang: Samenzang. 
Za. 11 Juni. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo. 12 Juni. 10.30 uur: Hoogfeest van Pinksteren. 
    Eucharistieviering in Delden. 
    Zang: Gezamelijke Koren. 
Ma. 13 Juni. 09.00 uur: Tweede Pinksterdag. 
    Eucharistieviering. 
    Voorgangers: Pastor Hoogland en 

Pastor Saris. 
    Samenzang. 
Za. 18 Juni. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 19 Juni. 09.00 uur: Woord-en Communie-viering. 
    Voorganger Pastor Saris. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 25 Juni. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: 
    Pastor Golianek. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Zo. 26 Juni. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Zie voor verdere mededelingen e.v. In het Parochieblad ,,Onder Ons,,. 
Op Pinksteren is het Feestdag voor de H.Geest-parochie! 
Er is een gezamelijke viering voor de 6 Parochies in Delden. 
Ieder is van harte uitgenodigd! 
                                                                            Riky Temmink   
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Datumbank  
 
 4 juni    De Zonnebloem; Een zonnedag in ‘t Proggiehoes 
 5 juni                TVO; Mixtoernooi voetbal/ Opening Handbalveld 
10 t/m 13 juni     Pinksterfeesten Beckum 
18 juni    Oud Papier 
16 juli    Oud Papier 
 
********************************************** 
Vakantiedata schooljaar 2010-2011 
Hemelvaart   donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m  vrijdag 17-06-2011 
Zomervakantie   maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
 
********************************************** 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 

Nieuwe Planner muntenkassa Pinksterfeesten 
Tien jaar heb ik met veel genoegen de planning van de bezetting van de 
muntenkassa voor de Pinkster- en Midwinterfeesten verzorgd. Tijd om het stokje 
over te dragen. Hierbij bedank ik alle vrijwilligers en het bestuur voor de fijne 
contacten en samenwerking in deze periode. Mijn opvolgster, Marianne Wielens, 
wens ik veel plezier toe in haar nieuwe functie. 
                                                                  Dionne Hesselink - ter Boo 
 
 

ZONNEBLOEM AFDELING BECKUM 
Nationale Zonnebloem Loterij van start 
 
Heeft U al loten gekocht? 
De vrijwilligsters van de afdeling Beckum komen weer bij u aan de deur voor het 
verkopen van de loten. De loterij vormt een van de belangrijkste inkomstenbronnen 
voor de Zonnebloem. Van ieder lot dat u koopt komt 60 eurocent ten goede aan de 
activiteiten van onze afdeling en 20 eurocent aan de regio. Graag willen we zoveel 
mogelijk zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen betrekken bij de 
Zonnebloem. De vakanties, boottochten, Zonnedagen, ontspanningsmiddagen, 
huisbezoeken etc. zijn activiteiten van onze afdeling. Al deze activiteiten kosten geld. 
Daarom doen we een beroep op U: KOOP ZOVEEL MOGELIJK LOTEN ZODAT WIJ 
ONZE ACTIVITEITEN KUNNEN VOORTZETTEN.  
De trekking van de Zonnebloemloterij is op 24 oktober 2011. 
Zoals u van ons gewend bent zal de uitslag opgenomen worden in BBB. 
Hartelijk dank. 
                                                                         Carla Aalbrecht Secretaris 
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Uitnodiging informatieavond 

 

 
 
 

Programma: 
 
De dorpsraad hecht er aan alle inwoners van Beckum te informeren over 
de ontwikkelingen rond dit thema. Maar ook wil de dorpsraad in gesprek 
over de consequenties en mogelijke keuzes die er zijn. 
 
Hiervoor worden diverse sprekers uitgenodigd, te weten; 
• Wethouder Jan Bron (Portefeuille Verkeer Gemeente Hengelo) 
• Afgevaardigde Rijkswaterstaat 
• Afgevaardigde Provincie  
• …………….. 
 

Het is van groot belang dat u aanwezig bent en uw stem laat horen. 
 
 

De leefbaarheid van Beckum is in het geding. 
Kom ook naar het Proggiehoes op  

15 juni 20.00 uur 
 

Indien mogelijk horen we graag van u of u hierbij aanwezig kunt zijn via: 
secretariaat@dorpsraadbeckum.nl of 074-3676677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingen N1 en de gevolgen voor Beckum
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GESTOPT NA LANGE STAAT VAN DIENST 
Natuurlijk gaan sporters op enig  moment stoppen met hun actieve 
loopbaan, dan wel lager spelen. Twee TVO spelers zetten er een punt aan 
na dit seizoen en niet de eerste de besten… Martin Ottink gaat na 40 jaar 
voetballen, lang in de selectie en later recreatief tot aan het succesvolle 7 
tal, stoppen. Ook was hij lang actief in jeugdstaffuncties tot aan 
(jeugd)voorzitter. (Ik meen dat mountainbiken zondagsmorgens nu de 
voorkeur krijgt!?!) En natuurlijk blijft hij de verrichtingen van de zoons Stef 
(HSC hoofdmacht) en Nik (TVO hoofdmacht) zondags volgen. 
 
Ook Mark Ottenschot ‘gaat het doel verlaten’ bij TVO2. De immer 
betrouwbare goalie heeft zo’n 23 jaar in de TVO selectie gekeept. Soms 
werd er perioden of incidenteel een beroep op hem gedaan om in het 1e te 
keepen. En al die keren heeft hij het vertrouwen nooit beschaamt. Wat 
heet, Mark scoorde altijd een ruime voldoende, je kon op hem rekenen met 
zijn sterke karakter en zwart-witte TVO hart. 
Als TVO keeperstrainer blijft hij voor TVO behouden, gelukkig maar! 
 
Verder waren er zondag jl. bloemen voor Frank ter Doest. Als TVO3 speler 
nam hij afscheid van TVO (woont thans elders). Dat dit gebeurde met 
winst op kampioen HSC3 was een extra opsteker! 
                                                                                   Een waarnemer 
 
 

Deze maand …  in één volzin 
Het is lang droog en die kleine regenbuitjes kunnen slechts even voor 
opluchting zorgen in de natuur, maar in Griekenland hebben ze wel andere 
zorgen aan het hoofd om helemaal maar niet te praten over DSK, de 
gevallen IMF topman die last heeft van een overdaad aan bepaalde 
hormonen, wat niet wegneemt dat Theo Janssen bij Ajax tekent, maar 
FCTwente heeft al een andere Jansen terug met minder verbruik en tattoes 
terwijl op 5 juni -naast het voetbal mixtoernooi- dan het nieuwe 
kunstgrasveld bij TVO wordt geopend waar voor iedere sportliefhebber in 
Beckum wordt uitgenodigd en misschien heeft wethouder Lievers dan iets 
in petto voor TVO vwb. de kleedkamerplannen… 
 
 
De volgende BBB verschijnt  22 juni as. kopij  binnen 15 juni 
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Tarieven advertenties: 
 
Kleurenadvertenties: 
Kleurenadvertenties worden geplaatst voor een geheel jaar. Indienen nieuwe kleuren-
advertenties is mogelijk tot februari 2012 voor plaatsing vanaf 2012 t/m feb 2013! 
Zie voor tarieven: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders 
 
Zwartwit advertenties: 
Zwartwit advertenties kunnen in principe m.i.v. elke maand worden geplaatst: 
 
1/4 pag. (132x47mm): 10 plaatsingen= €70; eenmalig = €15; vervolgplaatsingen €10;  
1/2 pag. (132x97mm): 10 plaatsingen= €110; eenmalig = €25; vervolgplaatsingen €17;  
1/1 pag. (132x196mm): 10 plaatsingen = €180; eenmalig = €40; vervolgplaatsingen = €25;  
 
‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = €2,50 
 
Digitale bestanden advertenties te zenden naar: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 


