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

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

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

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving &layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 

info en opgave foto’s 
kopij inlevering 
BBB-tjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 

3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676601 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

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

Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

34                                              5 
 
Een gedenkwaardige BBB is weer verschenen. Waarin naast de gebruikelijke 
informatie-verslagen-meningen van- en over dorpsactiviteiten, veel sportieve 

successen van TVO te melden zijn! En komend weekend natuurlijk de 
Pinksterfeesten in ons dorp onder die bekende leuze “Leu schoeft an met 
Peenkster”…Lees het en u bent op de hoogte! 

 

Laatste Week Nieuws 
 

Een heuse triple!!!! 
Die werd zaterdag jl. voltooid door de talenten van B1 voetbal. Olv. het ‘vaste trio’ 

Gerard Lelifeld, Tonny Sigger en Erik Blaauwehand wist TVO b1 in Tubbergen de 
bekerfinale tegen Holten b1 met 4-2 te winnen na een 0-1 ruststand. (Twee weken 
geleden werd TVO b1 weer kampioen na dikke winst op Quick20 b4). Na de najaars 
– en voorjaarstitel nu dus de 3e grote trofee in één seizoen, grote klasse! TVO D1 

zorgde ook voor een huzarenstuk door diezelfde dag bekerkampioen te worden in 
Tubbergen na winst -via penalty-schieten) op Reutum D1. Op de platte wagen werd 
een triomftocht door Beckum gemaakt door beide teams. Het was met de ouders 

en aanhang nog lang gezellig bij de Geertman kantine! (foto’s in volgende BBB) 

Voetbalmixtoernooi 
Het voetbal mixtoernooi was zondag jl. weer een prachtig evenement met sporten, 

bijpraten en oude makkers weer zien,. En dat allemaal bij prachtig weer! Jammer 
dat de stroomtoevoer een tijd in onbalans was. Winnende ploeg werd (ongeslagen)  
Eintracht Porretje en de penaltybokaal werd gewonnen door Frank Ottink voor 

Pascal Wielens. 

Data om te onthouden 
Op 4 juni hebben de maandagmorgen TVO acc.werkgroep & schoonmaakdames 

weer die gezellige fietsmiddag, start 13 uur!!! 
Op zondag 26 augustus va. 15 uur staat de jaarlijkse barbecue gepland voor alle 
BBB medewerkers; altijd een succes!! 

 

De jaarlijkse vrijwillige BBB lezersbijdrage is in de april BBB gestart 
middels invoeging van een oproepkaart met machtigingsverzoek. 
Hopelijk hebben weer veel lezers hun waardering voor het blad BBB 
omgezet in een passende gift. Of gaan dat nog doen. Niet vergeten, 
wij danken u!!!                                                    de BBB redactie 
 
De volgende BBB verschijnt 20 juni as. kopij binnen13 juni 
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Wat U Allemaal Leest In Deze Mei BBB 
> Laatste Week Nieuws   > Ondernemingsvereniging 
> Dorpsraad actua      Beckum-Oele van start 
> Stuurgroep Werk a.d.Winkel  > Wist u datjes 
> Palmpasen Optocht   > Over de Pinksterfeesten; 
> Klassewerk op ½ marathon      Beckumer feestavond 
> Promotie TVO1 handbal      As’n gek in drek 
> Opinie Jan Busscher   > Titel Rien Ramerman  
> TVO1 overtuigend kampioen  > Dodenherdenking 
> Koninginnedag Beckum  > Zonnedag Zonnebloem 
> Kijkdagen kleutergym   > KVO nieuws 
> Lezing voeding & gezondheid  > Zeepkistenrace 
> Missie afgerond   > Werkgroep Jeugd 
> Luk akkefietjes   > Appartementen vrij 
> Servicenummer Publieksplein  > Twintig Voorzetten 
> Over Barcelona, Bayern  > Kampioensreceptie TVO1 
    en TVO, column   > Parochienieuws 
> Basisschool de Bleek   > Datumbank 
> Uitvaartver.St.Barbara  > Deze maand in een volzin 
> BBBtje    > Barmedewerkers gevraagd 
 
 

De Dorpsraad bericht  Milieuplein in Beckum? 
Op dit moment wordt er in samenspraak met de gemeente gekeken naar 
de wijze van vuil- en afvalverwerking bij de Beukenhof. Hiervoor is de 

werkgroep benadert en vinden er enkele gesprekken plaats. Tijdens een 
onlangs gehouden bijeenkomst kwam ook aan de orde of er niet een 

mogelijkheid is om in Beckum te Milieuplein te realiseren. De dorpsraad is 
gevraagd hier eens over na te denken. Zo’n milieuplein is een centraal 
gelegen ondergrondse locatie (nader te bepalen waar) die voor alle type 

afval ruimte beidt. Als hier interesse voor is heeft dat wel gevolgen voor de 
huidige werkwijze. 
Daarom is de vraag van de dorpsraad of er Beckumers zijn die tijdelijk een 

commissie willen vormen om hier nader met elkaar van gedachten over te 
wisselen. Vanuit de gemeente is er iemand die ons hierover iets kan 
vertellen maar ook kan begeleiden in dat (keuze) proces. De verwachting is 

dat we een keer of 3 a 4 bijeen moeten komen. Het zou mooi zijn als er 
een groep te formeren is die de dorpsraad hierin kan adviseren. Twee 
dorpsraadleden, Harrie ten Dam en Rob van der Keur,  nemen zelf ook deel 

aan deze commissie. Heb je interesse bel dan met Rob (8507460) of mail 
naar secretariaat@dorpsraadbeckum.nl. 
Vast bedankt voor de medewerking.                            Dorpsraad Beckum 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 5, 2012 
pagina 4 

Appartementen vrij op de Beukenhof 
Er zijn nog mogelijkheden om een appartement te huren in de De 

Beukenhof. Door omstandigheden zijn er nog twee appartementen in de 
sociale sector beschikbaar. Ook in de luxe sector zijn er nog enkele 
appartementen beschikbaar.  

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Monique 
Harberink van Welbions, 074-2468300 
 

 

Stuurgroep Beckum Oele houdt de vaart er in 
De stuurgroep met de passende naam Werk aan de Winkel is bezig om de 
gemeente Hengelo te informeren en mobiliseren inzake de afgesproken 
prioriteitenlijst, die nav. de extra dorpsavond op 21 maart in een dorpsplan 

zijn opgenomen. In mei zijn op 2 sessies de beleidsmakers en 
verantwoorde wethouder Janneke Oude Alink breed geïnformeerd door de 
contactpersonen vd stuurgroep. Coördinator Hélène Meelissen zet hierbij 

de benodigde stappen op papier en houdt de voortgang in de gaten. 
Belangstellenden voor de te formeren werkgroepen voor alle top 10-12 

actiepunten worden deze weken benaderd door leden vd. stuurgroep. Het 
streven is dat op 14 juni as. de agendapunten opgenomen zijn in een 
concept-uitvoeringsplan. 

Van kleinschalige woningbouw, nevenactiviteiten in de kerk, basis-
schoolontwikkeling, N18 problematiek, veiligheid/inbraak buiten-gebied tot 
medische voorzieningen (zomaar een greep uit de top12 priolijst), het zijn 

allemaal kernpunten vd stuurgroep richting gemeente. Om in redelijkheid 
binnen 4 jaar eea gerealiseerd te hebben, dan wel een duidelijke stap in 
die richting gezet te hebben. 

                                                                                           Jan Ottink 
 

KIJKDAG KLEUTERGYM! 
Kinderen opgelet: 
 

Vindt je het leuk om te gymmen 
samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes, ben je tussen 3 en 6 

jaar, kom dan gezellig meedoen op 
donderdag 5 juli van 15:45 tot 16:45 

in het Geertman. 
Tot dan. 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=kleutergym&hl=nl&sa=X&rlz=1T4ADSA_nlNL348NL349&biw=1440&bih=785&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Hm7rQgQcHlzubM:&imgrefurl=http://www.svhsport.nl/activiteiten/paginas/Kleutergym/Kleutergym.htm&docid=-MYwbYnZ9de1pM&imgurl=http://www.svhsport.nl/kleutergym 2.jpg&w=225&h=223&ei=aSOoT6TiJ4Ol0AWFxIiNBA&zoom=1&iact=hc&dur=182&sig=100062879201506617264&page=1&tbnh=142&tbnw=143&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:97&tx=95&ty=91&vpx=795&vpy=207&hovh=178&hovw=180
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Palmpasenoptocht 
Op palmzondag 1 april was er een palmpasenoptocht door Beckum 

begeleid door de drumfanfare uit Delden. Nadien bij de kerk was er koffie 
en thee voor de ouders en drinken en iets lekkers voor de kinderen. Ook de 
paashaas was dit jaar weer van de partij!! Al met al een geslaagde 

morgen!                                                       De kindernevendienst 
 

 
 
 

Klassewerk op ½ marathon 

 
Martine Wijlens en Anouk ten Barge liepen de halve marathon Enschede in een tijd  
van 2.15 uur . Klasse dames!! Andere uitslagen die genoteerd konden worden van 
(ex)plaatselijke lopers; Wouter Lintsen 1.42.06 uur en Remond de Lange 1.53.20  

uur, verder Beckumer lopers: Leo van het Bolscher 1.44.50 uur en (na tip van Thea!) 
ook pa Raf Lintsen in 1.51.54 uur. Hoe dan ook: Petje af voor iedereen!! 
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Promotiewedstrijden TVO 1 handbal succesvol 
verlopen 
Zondag 22 april moesten de dames van TVO 1 in Hardenberg aantreden 
om promotie/degradatie wedstrijden te spelen voor een plek in een nieuw 
te vormen hoofdklasse. Voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer 

Carla Ensink. Daar deden de als 11e en 12e geeindigde teams van de 
regioklasse A aan mee en de als nummer 2 geeindigde teams van de 
afdelings 1e klassen regio Noord en Twente. Dus ook onze dames 1 (als 2e 

geëindigd in de afdelingsklasse).  
Het was een zware dag, met pittige wedstrijden. De eerste partij verliep 

het best. Dat was tegen Actief Klazinaveen. De tweede partij tegen WHC 
stonden de dames eerst vrij dik achter. Maar in de tweede helft werd dit 
helemaal goed gemaakt en zijn ze terug gekomen tot uiteindelijk 18-20. 

De laatste partij stonden de dames met 0-6 voor en met de rust was het 6-
8. Gelukkig kon de voorsprong in de tweede helft gehandhaafd blijven en 
was TVO uiteindelijk de dagwinnaar. Overigens gingen 3 van de 4 ploegen 

over naar de nieuwe hoofdklasse en heeft SVWW het niet gered. 
Vanuit de kampioensploeg kwam nog de volgende reactie; 
Na de regelmatige winst op Actief Kl. moest gewoon van WHC gewonnen 

worden, dan waren we klaar, gepromoveerd! Carla had ons goed 
voorbereid, WHC kon lang mee, maar wij waren net iets slagvaardiger. 
Gepromoveerd, toppie. Tegen SVWW tenslotte een moeizame zege, 

waarna een lekker drankje van Veldhuis voor het hele team en later bij 
Bennie’s een lekkere biefstuk en schnitzel gegeten. Alle supporters en 
speelsters van andere teams bedankt voor jullie meespelen!!!’ 

Proficiat dames!! 
 
 

 
De vaste supporters waren ook uiterst tevreden 
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Een puike prestatie van de TVO handbalhoofdmacht olv. nieuwe coach 

Carla Ensink 
(Meer foto’s; zie site tvo handbal.nl) 

                                                                        Handbalbestuur TVO 
 

 

OPINIE; DE WERELDVISIE VAN JAN BUSSCHER 

“De strijd tegen terreur!”              
Terrorisme zoals ons door de media wordt aangepraat is er bijna niet, want 
iedereen die een beetje nadenkt weet dat echte systeembestrijders geen 

onschuldige burgers uitkiezen als doelwit. Dat doen alleen de 
machtsverslaafden die de bevolking gevangen willen houden in angst en 
misleiding. "Maar ik lees elke dag over aanslagen!?" Ja, door geheime 

diensten van de machthebbers, om de burger angst aan te jagen. Angst is 
het meest doeltreffende werktuig om van mensen volgzame schapen te 
maken. De meerderheid van de Westerse burgers heeft de laatste versie 

van terreur in Frankrijk wederom met open ogen geaccepteerd. Aan de ene 
kant heeft bijna iedereen wel in de gaten dat “politici die er toe doen” 
leugenaars zijn, aan de andere kant, de bagger over Mohammed Merah 

gaat erin als koek. Dit is toch moeilijk te begrijpen. De Zaak Merah heeft 
maar weer eens aangetoond dat er nog zeer veel onbewust vertrouwen is 

bij de burger om de gezagsdragers en media op hun woord te geloven. 
Sarkozy stijgt in de peilingen, missie geslaagd! Sarkozy en de zijnen 
hebben inmiddels al meer moslims opgepakt als verkiezingsstunt, 

dan er de laatste tien jaar op het westelijk halfrond 
terreuraanslagen door moslims zijn gepleegd!  De volgende 
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Mohammed Merah staat al ergens klaar. We kennen hem of haar nog niet, 
maar op het juiste moment zal hij of zij iets doen om nieuwe angst te 
zaaien, om nieuwe onderdrukkende wetgeving mogelijk te maken en de 

aandacht af te leiden van de werkelijke misdadigers in onze samenleving: 
zij die de touwtjes in handen hebben. Het is wachten tot een kritische 

massa van de bevolking de ogen hiervoor heeft geopend. Tot dan blijft het 
vechten tegen de bierkaai en veranderd er weinig t.a.v. de gecreëerde 
schaarste aan middelen, genezing van ziektes, uitbuiting en 

wereldarmoede. Kijk  eens naar youtube film THRIVE, duurt 9 kwartier 
maar dan weet je ook wat,  iets wat op geen school wordt geleerd!! 
De link: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U25AtWcE
Rko# 
                                                                                       Jan Busscher 
 
 

TVO overtuigend naar kampioenschap in 
de 5e klasse B 
Een indrukwekkende serie overwinningen gaven de titel voor TVO veel 
reliëf. Enigste smet waren de poedel bij Phenix (3-0 verlies) en verdiende 
afstraffing bij VIOSB (5-1). Verder overtuigde TVO steeds meer, maar had 

bij Rekken, Het Centrum en VIOSB thuis nog wel ‘het geluk van de 
kampioen’ zoals dat zo mooi heet. 
Nadat Bentelo en VIOSB in rechtstreekse duels waren verslagen moest bij 

BSC-Unisson minimaal het laatste punt worden gehaald. De scenario’s 
werden doorgesproken de dagen ervoor; mocht het lukken dan… Volgens 
enkele spelers werd de laatste (donderdag) training niet al te scherp 

beleefd, maar ja wat wil je... Bart had na de opgelopen blessure nog flink 
last van de knie, zou jammer zijn dat dit sterke aanspeelpunt (de 
‘peetvader’ van de jeugdige spelers) de finale zou missen. Luuk & Luuk 

Grashof en Horstink (invaller/snelheid/ opportunisme versus aanvoerder/ 
sterke balbehandeling/overzicht) zaterdags gevraagd naar ‘de prognose en 
scoor je nog’?. Luuk Grashof meldde; 0-4 winst en als ik speeltijd krijg, 

scoor ik.. (aha, red.). Luuk Horstink; nou, een 1-3 is een mooie uitslag en 
ja, ook ik scoor eenmaal.  
TVO veroverde de Grobbe in Boekelo 
Zondag 29 april, stralend weer, zo’n 23 graden, honderden Beckumers 
(veel fietsend!) op weg naar het Grobbe complex van BSC-Unisson. Goede, 

ontspannen stemming bij het publiek. Oud BSCer en TVOer Peter Winters 
ontmoetten we en hij wilde zijn oude maat Danny en de anderen weer 
eens zien spelen. Peter woont in Bornerbroek, heeft zijn voetbalcarrière 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U25AtWcERko
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U25AtWcERko
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beëindigd en het hardlopen weer opgepakt. “Laatst nog de ½ marathon 
van Hengelo gelopen in 1.37 uur”. Knap dus.  
De wedstrijd begon, TVO was dreigender, raakte 2x de lat bij schoten, 

maar de Boekeloërs counterden slim en de TVO achterhoede oogde 
gespannen. Een strafschop betekende 1-0; BSC-Unisson lachte en TVO 

huilde (alhoewel…). Na de thee startte TVO met meer druk, maar er was te 
weinig overtuiging en sommige spelers waren niet in goede doen. Toch viel 
de bevrijdende gelijkmaker; na een gelukt een-tweetje -Jorn-Rik- schoof 

Rik het leer beheerst in het net, 1-1. Een BSC-Unisson speler kreeg 2x geel 
= rood, het spelniveau en tempo zakte maar het benodigde puntje werd na 
het eindsignaal met vreugdegehuil in het zwart-witte kamp begroet.  

 
Campione, stond op het feestpetje, de kampioensschaal werd door TVO 

voorzitter Alfons Harink aan aanvoerder Luuk Horstink overhandigd en 
bloemen, knuffels, (stiekeme) traantjes, geestrijk vocht etc. benadrukten 

en verhoogden de feeststemming. 
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Nadien de bekende taferelen; 
naborrelen, platte wagen, rondtochtje 
Beckum, buffet bij Wapen v.Beckum en 

gezellige instuif in de kantine. Alles 
prima geregeld door de 1e elftalstaf en 

TVO bestuurders. En ook; de eenheid 
bij TVO 1 was nog nooit zo groot, wat 
een prachtig stel olv. Thijs. ’s 

Anderdaags het toetje… met de platte 
wagen een rondtocht langs de 
buurtdorpen, even langs bij Nick Ottink 

(kratje van Martin!) en finish bij café 
Halfweg. ‘De harde kern’ bezocht 
vervolgens nog de Hengelose 

binnenstad, maar toen was het mooi 
geweest… 
 

 
 

Jorn van Laar gehavend uit de strijd (bloedspatten op shirt)  maar 

regionale topscorer en kampioen! 
                                                                                          Jan Ottink 
(meer foto’s zie site TVO voetbal.nl) 
 
 

Koninginnedag Beckum waardig gevierd 
De bekende ingrediënten waren er in Beckum op 30 april, waar 
vooral de jeugd volop betrokken werd in de Oranje feest-vreugde. 
Het actieve Beckumer Oranjecomité doet verslag. 
 

Waar we allemaal op hoopten hebben we in ieder geval gekregen: 

GEWELDIG MOOI WEER!! De ochtend zijn de basisschool kinderen 
begonnen om samen met de fanfare een rondje door de ‘wildbaan’ te 

maken om ‘onze koningin’ op te halen. Tegelijkertijd verzamelden zich bij 
de tent al een heel aantal mensen om de route voor de fietstocht op te 
halen. Op het voetbalveld aangekomen is er na het officiële gedeelte een 

serenade aan Gaatske gebracht, omdat ze als koningin helaas gaat 
stoppen.  De groepen zijn ingedeeld en daarna is er vol overgave 
gestreden voor een mooie medaille. De meisjes hebben het natuurlijk 

gewonnen van de jongens! De burgemeester en de voorzitter van de HOV 
zijn verrast met een mooi boeket bloemen omdat ze beide stoppen met 
hun taken en al die jaren met veel plezier naar Beckum kwamen om de 
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prijsuitreiking te doen. Ook is ondertussen een groep vertrokken en 
teruggekomen van het stadhuis in Hengelo. Er was iets mis gegaan met de 
koffie, maar  ze hebben genoten van het Oranje Concert.  Degenen die 

naar de tent kwamen kregen nog een oranjebittertje van de koningin. 
Rond de middag was het erg gezellig bij de tent. De fietsers waren zeer 

enthousiast over de route en de kinderen van de basisschool waren klaar 
met de spelletjes. De meesten bleven om nog wat te drinken en nuttigden 
nog een lekker broodje hamburger of braadworst.  Ondertussen 

verzamelden zich ook de jeugd vanaf groep 8 voor het middagprogramma. 
De middag was warm en dorstig. Een aantal teams streden fanatiek tot het 
einde en de stemming zat er wel in. Wij vonden het al met al een 

geslaagde Koninginnedag met uitmuntend weer. 
                                                  Koninginnedag Commissie Beckum 

 

 
‘Zijne Hoogheid René en Hare Majesteit Gaatske’ 
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Fietstocht organisator Alfons bij het fietspauzepunt, geflankeerd door 

de deelnemers Anke en Leo 
 

 
De drumfanfare in actie bij de Oranje kinderfeesten op het TVO veld 

met de Beukenhof en kerk op de achtergrond 
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Armpje drukken: Milan Ezendam met burgemeester Kerckhaert 

 

druk, druk, druk… 
Spil bij de vele activiteiten in Beckum op 29 en 30 april was ongetwijfeld 
Alfons Harink. Eerst bij de beslissende kampioenswedstrijd van TVO bij 

BSC-Unisson, waar hij als TVO voorzitter een representatieve en 
coördinerende rol had, ook bij de feestelijkheden nadien. Maar maandag 
30 april was hij alweer vroeg present (geslapen van -ongeveer 02.15 uur 

tot 07.30 uur, volgens Els!) om bezig te gaan met de fietstocht ihkv. het 
Koninginnefeest. Bijzonder geslaagd met bijna 80 deelnemers! 
                                                                                       BBB redactie 
 

Lezing over verband voeding en gezondheid 
Voeding, gezondheid en balans zijn de onderwerpen van de interactieve 
lezing die Mike Donkers uit Nijmegen donderdag 5 juli om 19.00 uur, in ’t 
Proggiehoes te Beckum, geeft. Donkers heeft aan den lijve ondervonden 

wat goede voeding kan betekenen voor de gezondheid. Zijn leven met veel 
klachten en ziekteverschijnselen veranderde op slag toen hij dat ontdekte. 
Zijn stelling is dat mensen kunnen leren hun gezondheid weer in eigen 

hand te nemen. Donkers geeft onder meer gezondheidsadviezen op het 
forum: www.westonprice.nl. 
Tijdens deze lezing gaat Mike Donkers uitgebreid op vragen in, geeft 

voorbeelden uit het dagelijks leven en geeft toepasbare adviezen. Vragen 
die onder andere aan de orde komen zijn: 

- hoe belangrijk zijn vitamines, mineralen, vetten en zuurstof voor 

ons als het gaat om ziekte en weerstand? 
- waarom hebben we trek in tussendoortjes en zijn drie maaltijden 

per dag niet voldoende? 

http://www.westonprice.nl/
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- hoe kan voeding het immuunsysteem versterken?  
- waarom hebben veel mensen altijd koude handen en voeten? 
- welk verband is te leggen tussen voeding en allerlei ziektes? 

Hij vertelt op een begrijpelijke manier over WestonPrice, en vooral over 
natuurlijke voeding die de meesten van ons veel te weinig eten en waarom 

dit zo is. Waarom zijn wij jarenlang bang gemaakt voor dierlijke, 
verzadigde vetten? Is cholesterol wel echt slecht voor ons? Waarom zit 
overal suiker in? Zelfs in soep/mayonaise etc. 

Is kunstmatige boter(margarine) werkelijk goed voor onze hart/ 
bloedvaten,zoals de hartstichting en het voorlichtingsburo voor de voeding 
ons wil doen geloven?.Mike heeft een goede interactie met zijn 

toehoorders, en gaat discussies niet uit de weg. 
Voor informatie en plaatsreservering : www.eerlijkevoeding.info 
 

Tijdens de pauze: proeverij van de Feijterhof/slagerij de Feijter. Ook kan 
men vlees kopen. Er kan niet gepind worden. 
Na de pauze zal Ado Bloemedal van Pure Graze zal vertellen waarom het 

belangrijk is dat de beesten grasgevoerd zijn, en welk gras ze het beste 
kunnen eten. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Dit bedrag is 
inclusief koffie/thee en een consumptie tijdens de pauze. 

 
Ik hoop dat er veel mensen komen, ik ben zelf al verscheidene keren 
aanwezig geweest op een kennisavond met Mike Donkers, en ik leer iedere 

avond weer nieuwe dingen.  
                                                    Astrid Blaauwehand 074-2780547 
 
 

Veel bereikt voor minder validen 
Haar jarenlange inzet voor meer toegankelijkheid in buitengebieden voor 
minder validen heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar ze is er nu klaar mee. 
Ze wil het stokje graag overdragen aan anderen en denkt dat de 

gehandicaptenraad van Hengelo de belangen van die minder validen verder 
kan vertegenwoordigen. Mieni Vossebeld-Schuttenbelt, 77 jaar heeft haar 
missie volbracht. Die missie bestond uit het opengesteld krijgen van 

afgesloten wegen voor gemotoriseerd verkeer. Zodat alle minder validen in 
de regio Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente ook toegang hebben 

tot die wegen en paden op vertoning van een invaliden parkeerkaart.  
Dat is een groot winstpunt voor deze bevolkingsgroep, die ook recht heeft 
om onbeperkt van de natuur te genieten. Het is nu vooral aan de 

betrokken gemeentelijke instanties zelf om dat beleid te handhaven en 
voort te zetten. 
                                                                                   Redactie BBB 
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Luk Akkefietjes 
Ik mot eam kwiet, dat mo’k. Oons Mina zea nog zo,’bemeujt er oe nig 
teengan, mer ik kan’t nig loat’n. Wie leaft in ne tied van Persoons 
Gebonden Budsjetten. Maantelzorg, skoetmobielen, rollatoren en aandre 

niejemoodse geeldverbrassende moatregelen. 
En dat ommoal tot welbevind’n van zwakkere, zeeke en ooldere leu. Da’s 
op zich good, doar wi’k gin stok tuske stek’n, dat wi’k nig. Mar rekken d’r 

ma op, dat mennigeen noe profiteart van die dinge. Nem noe Lip’n-Getjaan 
den met MoosMerie zo’n lux fletje hef betrokk’n in de stad. Den man mot 
op medische groond’n en psiegische verwiezingen van een of aandere 

geestelijke kwakzalver daags völ nor boet’n hen. Wat heet, den mot elk’n 
dag ne nèène veur’n op zonne skoetmobiel, aans slöt ‘m de kolder in de 

kop. Joa, Getjaan is slech ter been, hef hoaste gin loch en is luk labiel in’ 
kop. 
En noe kan ik mie dat leste wa ‘n betje veurstel’n, want aj daags bie dat 

kwettergat van MoosMerie in de kök’n mot zitt’n, bu’j slech of. Merre… 
Lip’nGetjaan hef dagelijks ok hölpe in hoes en kreeg zo mar zonne 
skoetmobiel gratis en veur niks. Kiek, met ziene kwoal’n is doar wa iets 

veur te zeng’. 
Mer wie dan? Oons Mina löp de 100 meter ok nig mear in dattig second’n 
en hef’t noa ne dag ha’d wark’n in pokkel. En ik, H.Harry, hef ok elken las 

van de butte (en’goodwies mangs kepot), merre wie mot oonszölf nog wa 
elk’n dag redd’n. Wie hebt gin PGB, elektriese fietse of skoetmobiel. Nee 
bie oons op’t arf mo’w himmoal alleene oonze beuntjes dopp’n, dat mo’w. 

En och, ik bun bliej too, want at mie doar zonne vrömde kosgenger elk’n 
dag mot verscheun’ of bie oons in de hoeshoolding help’n, is ’t èènde in 
zich. En stel oe vüür, ne elektriese fietse… Loat mie nog ma trap’n teeng 

de weend in, bökker in de hagelbuj’n met ne reangkeep umme. Of nig dan, 
jao toch? 

                                                                              HekselmesienHarry 
 
 

Extra service nummer gemeente Hengelo; 
Publieksplein 
maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur  
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur  
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. 

Telefoon: (074) 245 94 59 
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OVER BARCELONA, BAYERN MUNCHEN EN TVO 
COLUMN 
Toch mooi, die opwinding elke week, elk seizoen weer bij de sport. En of 
het nu in het spel gaat om de grote knikkers of puur recreatief, de 
discussies blijven gevoerd worden. In het veld, langs de lijn, aan de bar, op 

besprekingen, in discussieprogramma’s en in de pers met columns. Die 
soms vilein zijn, sarcastisch, beledigend, vol lof of jubelend. Die teksten 
van een columnist kunnen dan een week later na een slechte prestatie als 

een blad van een boom omgedraaid zijn. Dat dan ook wel weer in al het 
opportunisme, dat in de sport heerst.  
Het kan gaan over FC Twente, dat ineens in maart het seizoen 

verkwanselde met slecht spel van vooral de omhoog geschreven vedettes. 
Die hun marktwaarde zagen kelderen en de fans zó tot wanhoop dreven, 

dat de jaarkaartverkoop wel eens zou kunnen dalen. 
Ja, opportunisme dus. En het ging vooral over de 1/2 finales vd 
championsleague waar Barcelona werd gewipt door Chelsea. Het 

‘Hogeschool gepriegel’ werd afgestraft door het efficiënt verdedigende spel 
vd. Engelsen. En Real Madrid ging in de strafschoppenserie smadelijk ten 
onder tegen Bayern München. 

 
Van een heel ander kaliber was TVO dat de hoofdmacht bij de handbal zag 
promoveren naar de nieuwe hoofdklasse. Jeugdig, pril talent versus 

benodigde routine en karakter, daarmee is als team die prima prestatie 
geleverd. Nu maar hopen, dat de nieuwe coach Carla Ensink ‘het tussen de 
oortjes allemaal rustig houdt’. Daar is alle vertrouwen in en dan zullen de 

handbaldames1 ook in die hoofdklasse goed mee kunnen draaien, want het 
talent is er zeker. 
 

De voetbalhoofdmacht van TVO kent eigenlijk een vreemde prestatie-curve 
de laatste 3-4 jaar. Kenners oordeelden, dat talent zeker niet ontbrak, 
maar het schortte wel eens aan mentaliteit oftewel eigen ego’s kregen 

voorrang. 
Als je dat benoemd, was het wel eens zo, dat je op lange tenen ging staan. 
In de spiegel willen kijken heet zoiets. Met de inbreng van enkele jeugdige 

spelers én gedreven coaching was er dit seizoen gaandeweg wel besef van 
opoffering voor je team als basis voor succes. Voeg daar een fitte topscorer 

en later inbreng van routine aan toe en het behaalde kampioenschap werd 
een feit. Benieuwd of komend seizoen in de 4e klasse TVO ook weer die 
frisheid, die motivatie kan opbrengen. Zo ja, dat wacht ons een 

interessante voetbaljaargang… 
                                                                                                  Knitto 
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Basisschool De Bleek vraagt ouders…. 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

I.v.m. de groepsindeling in het schooljaar 2012-2013 willen wij graag tijdig 
weten hoeveel kinderen wij in de loop van het schooljaar kunnen 
verwachten. Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, loop dan even binnen en 

vraag naar ondergetekende (maandag en donderdag ben ik er bijna altijd). 
Bellen/mailen mag natuurlijk ook. We spreken dan af wanneer u voor een 
informatiegesprek op school kunt komen. 

Vriendelijke groet, 
Dick Paalman (locatieleider basisschool De Bleek) 
06-14960967 / d.paalman@kbhz.nl   
 
 
Ingezonden 

63e Algemene ledenvergadering  
uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen 
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse 
ledenvergadering welke zal gehouden worden in de Lourdeszaal van de 

R.K. Parochie O.L.Vrouwe van Lourdes, Sonderenstraat 55 te Haaksbergen, 
op dinsdag 29 mei 2012, aanvang 20.00 uur. 
 

AGENDA 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 24 mei 2011 

3. Jaarverslag / jaarrapport 2011 / begroting 2012 
4. Verslag kascontrole 
5. Decharge verlening door de vergadering aan het bestuur 

6. Benoeming nieuw lid kascontrole 
7. Vaststelling contributie en ledenkorting bij uitvaart/crematie  
Pauze 

Bestuursverkiezing 
Er zijn drie bestuursleden die aftredend zijn. Twee hebben aangeboden 
zich herkiesbaar te stellen. Van 1 persoon hebben wij nog geen 

toezegging. Er heeft zich 1 persoon kandidaat gesteld voor één van de 
openstaande functies. Er is nog een openstaande vacature voor een 
bestuurslid. Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt is voor een 

functie binnen ons bestuur, laat het ons dan weten. Kandidaten kunnen 
zich conform de statuten schriftelijk bij het bestuur en/of vanaf één uur 

voorafgaande aan de vergadering melden. Informatie over de openstaande 
functie kunt u opvragen via info@barbarahaaksbergen.nl 
8. Voortgangsrapportage Samenwerking Uitvaartverzekering Twenthe NV 

Enschede 

mailto:d.paalman@kbhz.nl
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9. Rondvraag 
10. Sluiting 
Notulen, het jaarverslag/jaarrapport kunnen worden ingekeken vanaf één uur 

voorafgaande aan de vergadering. 
                                               Met vriendelijke groet, Algemeen bestuur 

 

 

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

 
 

Beleef het samen, een zonnedag met de 
zonnebloem! 
De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert op zaterdag 23 juni 
een gezellige dag op locatie “Erve Knippert”, aan de Hulstweg 11. 
Om 10.00 uur wordt u daar verwelkomt met koffie & thee, 

en daarna laat u zich gewoon lekker verrassen door ons ! 
We hopen er een leuke Hollandse dag van te maken. 
 

Om ongeveer 15.00 uur zullen we het programma eindigen en zo nodig 
brengen we u als gast thuis. Deze dag is geheel gratis! 
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven vóór 12 juni 

bij Ans Mulder, Tel. 074-36 76 533.  
Geef dan ook door of u wél of niet thuis gebracht wilt worden. 
 

We hopen u met velen te mogen begroeten op 23 juni ! 
                                                               Zonnebloem afdeling Beckum 
 

Maatschappelijke Stage 
Heb je nog  M.A.S. uren nodig en lijkt het je leuk om ons bij de 
Zonnebloem een keer te helpen?        Wij hebben op zaterdag 23 juni een 

gezellige dag bij Erve Knippert en  zouden het leuk vinden dat er   wat 
jongeren komen helpen bij de catering of het programma, en met z’n twee 
is dat natuurlijk nog leuker. Het programma moet nog een verrassing 

blijven, maar krijgt een Hollands tintje en draait vooral om gezelligheid. 
Voor opgave en informatie kun je bellen met Ria Asbroek, Tel.074 

3676573.             
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De ondernemingsvereniging  
Beckum-Oele gaat van start 
Het was een vliegende start voor de Ondernemingsvereniging Beckum – 
Oele. Nadat de eerste plannen enkele maanden geleden gelanceerd 

werden, kwamen er veel enthousiaste reacties. Kleine en grote bedrijven, 
ZZPers en ondernemers uit het dorp en de buurtschap met dezelfde 
belangen samenbrengen in een vereniging, het ging lukken. Bij het Wapen 

van Beckum was de aftrap, bijna 90 serieuze belangstellenden waren ter 
plekke. Initiator Rob ten Vregelaar van de werkgroep opende de 
bijeenkomst en de aanwezigen konden middels een opgestelde lijst de 

belangrijke thema’s aangeven, waaraan gewerkt gaat worden. Madelène 
ter Laak van de Kamer van Koophandel hield een helder referaat, de 
doelstellingen en voordelen van een ondernemersverenging werden 

uiteengezet. De resultaten van de mini-enquête waren helder. Onderling 
netwerken, platforms naar instanties, kennis delen en samen iets bereiken 
scoorden hoog. Om dat te bereiken, werden als voornaamste thema’s 

aangegeven; bedrijfsbezoeken, incidenteel professionele sprekers, 
bedrijfsuurtje op onderlinge Zomer- en Volksfeesten en grote 

dorpsactiviteiten, presentaties en gemeenschappelijke faciliteiten. Er 
ontstond enige hilariteit omtrent die bedrijfsuurtjes. Want als je ook Volle 
Polle en de muiterweek hieronder schaart, is het jaarprogramma wat dit 

betreft al vol. Zo ongeveer. 
 

De werkgroep stelde verder de route voor en de te vervullen opdrachten. 

De getoonde solidariteit van deze avond moet gecontinueerd worden met 
vier keer per jaar een reguliere bijeenkomst, jaaragenda, vaste contributie 
en variabele bijdrage. De initiatief nemende werkgroep gaat het eerste jaar 

vanaf 1 september ook het bestuur vormen van de Ondernemings-
vereniging Beckum-Oele. De officiële oprichting middels notaris en 
bankrelatie wordt in gang gezet, een logo wordt bedacht en gepresenteerd 

evenals een website voor bredere communicatie. Woordvoerder Ten 
Vregelaar stelde nog; ‘iedereen kan zich nu officieel inschrijven voor het 
lidmaatschap, ook andere belangstellenden kunnen nog aanhaken en qua 

reikwijdte is de vereniging geografisch bestemd voor het hele locale 
ondernemerschap van Beckum – Oele alsmede de nauw bij Beckum en 
Oele verbonden personen (ZZPers) en bedrijven’.  

Er waren verder weinig kritische opmerkingen, men heeft er gewoon zin in. 
Het bestuur van de Ondernemingsvereniging Beckum-Oele gaat vol 
enthousiasme aan het werk. 
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De werkgroep wordt bestuur van de Ondernemingsvereniging. Vlnr. Bas ter Avest, 

Ronald Hengelman, Michiel Jannink, Angela Morsink en Rob ten Vregelaar 
                                                                                            Jan Ottink 

 

 

Wist u datjes 
> TVOb1 bleef in Holten de baas tegen de medekoploper met 2-4, zodat 
de voorjaarstitel in zicht is, mooi toch?. TVO3 is de laatste weken in 
malheur, na fors verlies  tegen Twenthe3 (2-10) werd ook tegen 

Wilhelm.school3 een fikse nederlaag geleden. Drie slepende blessures van 
dragende spelers was funest, (plus het Karpaten uitstapje!). De 
geroutineerde gasten tikten de TVO verdedigers suf en bij 0-9 stopte de 

teller… Bloemen waren er voor leider Tony Busscher die afscheid nam na 5 
jaar(vakkundig) leiderschap na eerder leiderschap van andere elftallen. 
Even gevraagd; nu spelen in het senioren 7tal? ‘Nee, zit er niet in, even 

proberen bij het zaalvoetballen ging al helemaal mis, jammer. TVO4 en 5 
konden het niet bolwerken tegen resp. GFC en Neede en blijven 
hekkensluiter in hun klasse (tja, mot er toch ene wean…). Het 2e 

remiseerde bij BSC Unisson2 met 3-3 na een evenwichtige partij. 
> TVO 1 sloot het seizoen in stijl af; de kampioensformatie won met 5-0 
van DEO, de teller gaf bij rust al een 4-0 voorsprong aan. Vlak na rust tikte 

Jorn 5-0 binnen en TVO freewheelde naar het einde met 10 man. De 
wissels waren opgebruikt en een schouderblessure van Jorn zorgde voor 
een vervelend slot (maar hij had inmiddels al 3x gescoord en eindigde op 

totaal 34 treffers!). 
> TVOB1 werd weer kampioen na winst met 7-1 op Quick B4, terwijl 

concurrent Langeveen puntverlies had geleden bij Hector. 
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Afscheid van een seizoen… 
Dat gebeurde zondag 13 mei, nadat Tonny Busscher een week daarvoor de 

vlag definitief neerlegde bij het 3e. TVO 5 sloot winnend het seizoen af 
tegen BSC-Unisson (2-1) maar dat ging met de nodige heibel. Hennie W. 
floot wijselijk enkele minuten voor tijd af. Het 4e wist ook zowaar op veld 3 

van Twenthe te winnen met zelfs 7-3. De versterking in de 1e helft was 
welkom (2-1 stand), maar ‘op eigen kracht’ werd het afgemaakt. TVO2 
ontving Buurse2 en kende een positieve seizoenafronding. Op de 3-0 zege 

viel weinig af te dingen en de 2e goal was een benutte strafschop door 
Rody W. die vlak voor tijd gewisseld werd onder applaus. Rody gaat zijn 
voetbalcarrière afronden bij Bentelo (waar hij inmiddels woont) en kreeg 

een week later nog een ‘benefietwedstrijd’. Rody bedankt voor die vele 
jaren voetbalinzet voor TVO!.. 
 

 

Over de Pinksterfeesten 
Beckumer avond vrijdag 25 mei 
Nog een paar dagen en dan is het alweer zover: de Pinksterfeesten 

Beckum 2012. De vrijdagavond zal dit jaar in het teken staan van een 
spetterende quiz samen met twee leuke, maar vooral gezellige activiteiten. 
Uiteraard zijn er deze avond voor de winnende teams geweldige prijzen te 

winnen.  
Om 20.00 uur wordt iedereen in de tent verwacht voor een kop koffie of 
thee. De quizmaster zal vervolgens om 20.30 uur starten met het afvuren 

van de vragen. Na afloop van de quiz zal elk team deelnemen aan twee 
spetterende activiteiten met een laag sportiviteitgehalte dus geschikt voor 
jong en oud. Het is daarom ook voor diegene die niet meedoen zeker de 

moeite waard om te komen kijken.   
Na afloop zal Manon de Lange met haar band “Friends” zorgen voor een 
gezellige muzikale afsluiting. Het repertoire varieert van top-40 muziek tot 

hits van vroeger, voor iedereen dus genoeg mogelijkheid om de heupen los 
te gooien.  
Daarnaast is er ook dit jaar weer van 20.00 uur tot 21.30 uur HAPPY 1 ½ 

HOUR! Dit betekent dat je twee drankjes krijgt voor de prijs van één.  

 + =  
We zien jullie graag allemaal tijdens deze gezellige avond. 

Inmiddels hebben zich aardig wat teams opgegeven, mocht je ook nog 
zin hebben om mee te doen met een team van 6 personen neem 
dan even contact op met  Loes Waanders 

(waandersloes@hotmail.com of 06-15156267) 

mailto:waandersloes@hotmail.com
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6e jaar As ’n Gek in ’n drek 
Na het succes van het eerste lustrum, waarin dit evenement van een 

grappig idee is uitgegroeid tot een heuse publiekstrekker waar nog lang 
over wordt nagepraat en waar afgelopen jaar zelfs een complete TV 
uitzending aan werd gewijd door BNN. Maar alles kan nog beter. Daarom 

heeft de commissie van As ’n Gek ik ’n drek dit jaar alles uit de kast 
getrokken om dit evenement dit jaar nog spectaculairder, gevarieerder en 
completer te maken. Het  succes is te danken aan een goeie mix van actie, 

humor, snelheid, sensatie en een hele berg gezelligheid.  
De baan bestaat uit een startbaan van 50 meter wordt gevolgd door een 
naar geheim recept geprepareerde modderbaan met eenzelfde lengte, 

maar oplopend in diepte. Dit jaar hebben we het aantal klasses waarin 
gestreden wordt uitgebreid met een 4x4 klasse, waardoor dit jaar meer 

gevarieerdere en daarmee ook een groter aantal deelnemers naar Beckum 
komen. Hoe meer z(w)ielen, hoe meer vreugd. 

 
In totaal zijn er nu dus 4 verschillende klassen; motoren, auto’s, 4x4 en 
specials, welke om de beurt van start gaan in een poging de finishvlag van 
onderen te bekijken. Hierbij geld in eerste instantie de afgelegde afstand, 

en snelheid. Daarnaast strijden de soms iets minder snelle, maar 
knotsgekke deelnemers om de “Gekste gek in de Drek Bokaal”.  
Om het geheel af te maken zullen dit jaar de benodigde preparatiepauzes 

muzikaal en humoristisch worden ingevuld, zodat niemand zich ook maar 
enigszins hoeft te vervelen.  

Oproep aan ondernemers van Beckum. 
Alle ondernemers die op welke manier dan ook bijdragen aan het slagen 
van de Pinksterfeesten in Beckum, bieden we de mogelijkheid tot het 
ophangen van een reclamedoek/bord tijdens het evenement As ’n Gek in ’n 
Drek.  
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Hiervoor kun je een mail sturen aan: AsNGekInNDrek@gmail.com 

Mastertitels voor Rien Ramerman (25) 
Publicatie uit Hengelo's Weekblad 
Hengelo/Beckum/Borne - Rien Ramerman, oud-leerling van De Bleek 
(Beckum), ’t Iemnschelf (Borne) en De Grundel (Hengelo) haalde 

donderdag 10 mei zijn tweede mastertitel aan de RU Nijmegen. 
Na een MA in Planologie voegt hij nu een MA Bedrijfskunde aan zijn CV 
toe. Het resultaat is gedegen kennis van de Nederlandse grondmarkt, 

vastgoedstrategie en organisatie-ontwerp. Studie- en wereldreizen 
vertraagden Ramermans afstuderen 
overigens niet. De geboren Beckummer en 

oud-inwoner van Borne levert hiermee een 
bijzondere prestatie, nu het volgen en 
afronden van twee opleidingen steeds 

meer wordt ontmoedigd. Werkgevers 
mogen zich melden op 
www.linkedin.com/in/rienramerma 
 

Rien Ramerman 

 
 

Zeepkistenrace Beckum  
Jeugdraad Beckum organiseerde zondag 6 mei de tweede editie van de 
zeepkistenrace Beckum. De 24 teams verzamelden zich rond 13:00 uur bij 
’t Proggiehoes. De schans was hoger dan vorige jaar en het parcours lag er  

verder mooi bij met onderweg een schuimkanon. Ondanks het grijze en 
koele weer verzamelden zich een groot publiek om de zeepkistenrace te 

aanschouwen. Om 14:00 uur startte de eerste ronde, waarbij de teams zo 
snel mogelijk de finish moesten zien te bereiken. Waar sommige zeepkisten 
vol snelheid de finishlijn naderden, ging de snelheid er bij anderen er 

eerder uit, waardoor ze meters voor de finish tot stilstand kwamen. 
Elke zeepkist kreeg ook de mogelijkheid om zich in de tweede ronde van 
zijn beste kant te laten zien. Bij deze ronde was er een extra hindernis 

toegevoegd, de wipwap.  
Op 2 deelnemers na, namelijk Harry van Bemmelen en Marianne ter Bekke 
in hun zeepkist van biervaten, kwam iedereen zonder kleerscheuren naar 

beneden. Zelfs de gastrijders die uit het publiek waren geplukt bereikten 
de finish. Deze gastrijders mochten naar beneden in een zeepkist die 
beschikbaar was gesteld door Keet Combinatie Beckum. Foto’s van de 

zeepkistenrace zijn terug te vinden op onze Facebook en Hyves pagina. 
Binnenkort is er ook een film van dit spektakel te bewonderen op Youtube. 

mailto:AsNGekInNDrek@gmail.com
http://www.deweekkrant.nl/hengelo_s_weekblad
http://www.linkedin.com/in/rienramerma
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Wij willen de volgende bedrijven en sponsoren bedanken die deze 
zeepkistenrace mede mogelijk hebben gemaakt: 
Houthandel Scharenborg, Elektro Breukers, Frank Vasterink, Rally Timing, 
HR Sound, Benno Wijlens agrarische dienstverlening, Loonbedrijf 
Ankersmid, ’t Proggiehoes, Benny Arkink, Fam. Leferink en Fam. ten Dam.  
Wat ons betreft op naar volgend jaar!             Groeten Jeugdraad Beckum 

 
Indrukken van de zeepkistenrace 

 
Winnaars Zeepkistenrace Beckum 2012 

Categorie tot 12 Jaar 
1e Mathijs Borgelink – Nr. 7 
2e Anne-Jan van Doorn – Nr. 5 

3e Eline Hogeling, Iris en Julia Heuker o Hoek en Malou Ottink – Nr.88 
Originaliteitsprijs: Sanne ter Haar – Nr. 33 
Categorie ouder dan 12 Jaar 

1e Niels Asbroek en Tim Scholten – Nr. 34 
2e Tijmen Spit en Wouter Braam – Nr. 1 
3e Mark Ten Dam en Remon Scharenborg – Nr. 360 
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Originaliteitsprijs: Leon Heuker of Hoek en Guido Asbroek – Nr. 77 
Pechprijs: Harry van Bemmelen en Marianne ter Bekke – Nr. 4 

 
Werkgroep Jeugd uitnodiging 
Hallo jongens en meisjes, 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor woensdag  27 juni de laatste avond 
van W.G.J van dit seizoen. We gaan dan met z’n allen naar Laser Quest in 
Hengelo. We verwachten jullie op de fiets om half 7 bij de rotonde. Je zult 

je deze avond wel moeten aanmelden ,want wij moeten van te voren 
aangeven met hoeveel personen we komen. Dus degene van wie wij niks 

horen kan niet mee. De uitnodiging volgt nog per mail 
                                                                Leiding werkgroep jeugd 
 

 

Gedichten bij Dodenherdenking 
In deze BBB willen we even terugblikken op de dodenherdenking, die 27 

april jl is gehouden bij het herdenkingsmonument op het plaatselijk 
kerkhof, in samenwerking met de kinderen van groep 8 van basisschool 

"De Bleek". 
Hierbij de gedichten die door de kinderen zijn gemaakt en voorgedragen. 
De tweede wereld oorlog 

Er is in de oorlog veel erg gebeurd  
honderden gezinnen zijn verscheurd 
Hitler was een slecht mens 

met een slechte wens 
Hij wilde de joden vermoorden en begraven 
En sterke joden werden zijn slaven  

Het is heel erg wat er is gebeurd, we mogen het nooit vergeten.  
Ilse 
Afghanistan 

In deze oorlog was er geen gevaar voor ons als bewoners van Nederland. 
De reden van deze oorlog was de terroristische aanslag op de Twin 
Towers. 

Wij Nederlanders gingen naar drie provincies in Afghanistan.  
Wij richtten hier kampen op. Wij beschermden de mensen. 
Hiervoor hebben sommige mannen hun leven gegeven. 

Zij kwamen met tanks, vliegtuigen, geweren en goede moed om het land 
te bevrijden dat deden ze goed. Heel veel kwamen heelhuids terug, enkele 

bleven er om de politie te trainen. Die konden dan de Taliban bevechten. 
Sjoerd en Niels 
Zinloos geweld 

Gezinnen worden uit elkaar gerukt. Waar doen ze dat nou voor? 
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Mensen worden lichamelijk en geestelijk verminkt maar toch gaat het door. 
Zinloos geweld miljoenen keren gemeld, toch gaat het verder. 
Verschrikkelijk gewoon. Maar ze doen het voor machtsvertoon. Macht en 

geld is voor hen het belangrijkst, dan wordt hun leven het omvangrijkst.  
Het is volkomen zinloos, toch gebeurt het talloze keren, gepleegd door 

hoge heren. dood en verderf wordt ermee gestrooid en het stopt nooit. 
Verschrikkelijk, afschuwelijk en vreselijk onmenselijk, toch gaat het door. 
Lotte en Melanie 
Nederlands Indië 
Mijn opa is een Indië veteraan, als de tranen in zijn ogen staan 
wil hij iets vertellen. Maar niemand kan hem verstaan. 

Hij vertelt veel verhalen hij kan ze zo herhalen. 
Ik zit vol vragen maar wacht al dagen. 
Mijn opa is een Indië veteraan. 

Hij heeft gevochten voor zijn vaderland en hield stand 
met een geweer in zijn hand. 
Mijn opa is een Indië veteraan, als de tranen in zijn ogen staan, 

wil hij iets vertellen, maar niemand kan hem verstaan 
Joris en Jochem 
Het was een fijn en goed samen alle slachtoffers van oorlog en geweld te 

gedenken. Naast de oud-Indiëgangers en burgemeester Kerckhaert willen 
wij ook alle andere aanwezigen bedanken voor de aanwezigheid en hopen 
u volgend jaar opnieuw te ontmoeten op de laatste vrijdag in April. Opdat 

wij niet vergeten… 

 

Werkgroep dodenherdenking Beckum     Carla Meenhuis en Diny Lansink 
 

 

KVO nieuws 
Een geurige workshop. 
Op woensdag 28 maart waren 52 dames van de KVO creatief bezig. 
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Een drietal dames uit Haaksbergen wisten ons aan het werk te zetten met 
zeepjes schelpen, stukjes wrakhout en grote en kleine kralen. 
De bedoeling was om een “ketting“ van de genoemde attributen te maken. 

We werden in groepen verdeeld en mochten zelf de kleuren van de ketting 
samenstellen. Naderhand mocht er ook nog geruild worden uit de 

voorraadbakjes in de schelpen of kralen toch niet in het geheel pasten. 
In de verschillende soorten zeepjes moest nog een gat geboord worden. 
Dit viel nog niet mee .want sommige zeepjes waren wat aan de zachte 

kant. Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde , creatieve avond. 
Fietstocht  
Dinsdag 8 mei zijn we om 18.30 vertrokken vanaf het kerkplein met zo’n 

45 dames. Het begon met een klein beetje regen maar richting het mooie 
Oele werd het droog en dat bleef het, het werd super lekker fiets weer. Via 
Twickel kwamen we op de Deldeneresch waar Karin en Ans met de koffie 

klaar stonden in de boerderij van de Fam.Jansen. De koffie en cake 
smaakten prima, waarna we de tocht over het erf weer voortzetten richting 
de sluis van Wiene, langs de rand van Bentelo gingen we weer richting 

Beckum. Het was een geslaagde gezellige avond. 
Busreis naar Veenhuizen is woensdag 6 juni vertek 8.30 uur bij de kerk. 
Ook voor de bustocht naar Veenhuizen mag U zich nog opgeven tot 28 

Mei. Zoals bekend hebben Marga en Karin een opgave lijst bij de telefoon 
liggen. Alvast bedankt voor Uw deelname. 
                                                                           Het KVO bestuur 
Pluim voor het bestuur K.V.O.  
Graag wil een pluim uitdelen aan het bestuur, omdat ze er elke jaar weer 

in slagen om een mooi en gevarieerd programma samen te stellen. 
Op 8 mei hebben we een prachtige fietstocht gehad, we gingen met dikke 
druppels op de fiets, maar al gauw werd het droog, en was het erg fijn op 

de fiets, we waren met ±70 dames. We fietsten door het mooie Oele naar 
Delden, door Twickel naar de stop bij boer Jansen  langs de sluizen door 
Bentelo terug naar Beckum. De tocht was bijna 30 km, onderweg werd de 

route soms een beetje aangepast. Hartelijk dank namens de leden. 
                                                                                    Diny Lansink 
 

 

Twintig Voorzetten op                   Harry Temmink 

Soms hoef je niet eens zo ver van huis om een interessant verhaal op te 

tekenen van een betrokken Beckumer. Wat heet, deze Twintig Voorzetten 
werden ‘um’n hook hen’ gelanceerd. Bij een plaatsgenoot, die zijn roots 

heeft in het Huttenveeld (nee, geen Katt’nköppe!). Hij voelde zich daar erg 
in zijn sas; buitenaf, op ’n boer, ruimte om zich heen. Hij was vele jaren 
werkzaam bij Rotink Hengevelde als monteur, chauffeur op betonwagens 

en allerhande taken op reparatie- en coördinatiegebied. Onregelmatige 
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diensten ook bij diverse klussen, kortom de steun en toeverlaat van de 
baas. Later bij de Beton Centrale in Hengelo, waar hij dagelijks nog naar 
toe pendelt veelal op de fiets. ‘Nog zo’n vier jaar te gaan, dan is het mooi 

geweest. Nee, een VUT regeling zit er niet (meer) in, die tijd is geweest’, 
klinkt het berustend. Hij heeft jarenlang in zijn garage veel onderhouds- 

spuit en reparatiewerk aan auto’s verricht voor veel bekenden. Maar dat is 
gezien de moderne (computer)technieken nauwelijks nog aan de orde.  
Bij TVO heeft hij gevoetbald in lagere elftallen; hard werken, tomeloze 

inzet, dat werk. Hij zette zich in voor de Kinderfeestcommissie bij de 
Zomerfeesten en werd leider van een jeugdelftal (TVO c1) in de jaren ’90 
gedurende 6-7 seizoenen. Samen met oa. Harry Rupert, Henk Oolbrink en 

later Danny Ottink. En toen een beroep op hem werd gedaan voor een 
beheercommissie taak bij TVO, stemde hij toe. Zondagsmorgens, eens in 
de 5-6 weken is hij present bij de kleedkamers en zorgt voor de 

materialen, ballenuitgifte, thee zetten in de rust en schoonmaken. Nu al 
weer zo’n 20 jaar. Zijn sociale betrokkenheid voor het Beckumer gebeuren 
wordt nog eens onderstreept door zijn kosterschap voor de Blasiuskerk. 

Samen met echtgenoot Julisca draait hij afwisselend met drie andere 
stellen weekenddiensten bij misvieringen. En dat is voorwaar een hele klus 
met alle benodigde voorbereidingen. Dat luistert nauw, want elke viering is 

weer anders. Soms routinewerk, vaak ook met extra werkzaamheden, 
improvisatie etc. Petje af voor al deze kosters, die zich in deze tijd van 
toenemende teruggang van kerkelijk bezoek toch – bij toerbeurt – telkens 

weer inzetten voor de geloofsgemeenschap. Voeg daarbij, dat hij zich met 
zijn vrouw eens in de acht weken een weekend over de jongere broer Nico 

ontfermt, die in het Losserhof woont en het sociale hart van onze 
hoofdpersoon is uitgetekend. Daarom zijn de Twintig Voorzetten deze 
keer gericht op Harry Temmink. 

 
Harry Temmink, linksonder gehurkt, in mixtoernooiteam van 1981…  

Kent u de andere sterren nog? 
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Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
61 jaar/ getrouwd met Julisca, dochter Marieke (met Frank), zoon Ivo (met 
Marieke) en kleinzoon Lukas/onderhoudsmonteur bij Beton Centrale/met 

de motor rondtoeren.  
 

De sportcarrière: 

In 1960 begonnen als voetballer bij het TVO C elftal, er waren 3 
jeugdelftallen. In 1964 geen zin meer in voetballen, had meer interesse in 
tractoren, auto’s en motoren. Van 1977 tot 1987 weer gevoetbald in lagere 

elftallen, daarna plm. 10 jaar volleybal; bij de recreanten 
 

Het hoogtepunt: 
Nooit een kampioenschap gevierd, wel veel plezier gehad (ook nadien, 
want de 3e helft bestond toen ook al!). 

 
Nog heimwee naar de Huttenveeld periode?  
Nee niet echt. Wat er toen was, is toch allemaal veranderd. De ruimte, rust 

en geen lawaai van auto’s dat mis ik wel. 
 
Werken als leider bij de TVO jeugd, wat gaf de meeste 

voldoening? 
De jongens een middag sportief bezig houden.  
 

Het werk in Hengevelde en Hengelo, de grootste verschillen? 
In Hengevelde een kleine hechte groep. In Hengelo veel groter en iedereen 
heeft zijn eigen taak en och, werken moet je overal. 

 
Auto’s repareren en opknappen was je grote hobby, mis je dat? 

Ja dat mis ik wel. Het is jammer dat de auto’s meestal aan de computer 
moeten om een storing vast te stellen. Remblokken en wiellagers kunnen 
nog zonder computers gemaakt worden. 

 
Beheerdienst bij TVO; lekker ontspannen bijkletsen met die 
sportlui: 

Jazeker, en die verhalen ’s morgens in de kantine van gisteravond (nacht) 
met die kleine rode ogen… 
 

Favoriete muziek voor jou: 
André Rieu, Jannes, Sky Radio, radio.nl. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 
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Toiletteren, wassen, kop thee met boterham, tanden poetsen en dan op de 
fiets naar Hengelo.  
 

Hollandse soap op tv: 
Dat ken ik niet. 

 
De geboorte van kleinzoon Lukas was een onvergetelijke 
gebeurtenis: 

Ja,  dat was het zeker.  Een van de mooiste dagen van mijn leven en ook 
nog geboren op de verjaardag van Julisca. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel 
aan…: 
Petje af voor alle vrijwilligers, mensen die waar maken wat ze vertellen… 

Mensen die alles beter weten en zelf geen poot uitsteken. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 

Erwtensoep  en stamppot met rookworst. 
 
Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 

Doe maar Herman Finkers en Toon Hermans, de enige echte… 
 
Favoriete tv programma’s: 

Studio Sport; voetbal, auto - en motorracen en actie flims. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Naar de VS van Amerika, waar ze die raketten de lucht inschieten. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat mij aub. maar mooi liggen… 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Dat iedereen gezond mag blijven, want dat is met geen geld te koop. 
 

Noot redactie; Goed geteld komt de oplettende lezer tot 19 voorzetten 
maar daarmee is het volledige verhaal volgens Harry ook wel verteld!! 
 

 

Receptie voetbal TVO 1 
Op woensdag 30 mei is er van 20:00 – 22:00 uur bij ’t Wapen van Beckum 
de kampioensreceptie van TVO 1. Om niemand te vergeten willen we bij 
deze iedereen, die  op enigerlei wijze bij TVO voetbal betrokken is, zoals 

bijvoorbeeld aanvoerder, beheerdienst, erelid, lid van verdienste, 
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kantinecommissie, kantinehulp, scheidsrechter, (jeugd)elftalleider, 
(jeugd)trainer, consul, elftalcommissie enz. enz., uitnodigen voor deze 
feestelijke receptie. Wij hopen op uw komst! 

                                                        Bestuur TVO, afdeling voetbal 
 

Je bent jong en je wilt wat….. 
Als deze tekst op jou van toepassing is, dan ligt in de sportkantine van TVO een 
uitdaging voor jou, want we zoeken enkele jonge enthousiaste barmedewerkers die 

het leuk vinden om in een gezellige sfeer sportvrienden en leeftijdgenoten van een 
drankje te voorzien. Heb jij altijd al iets voor jouw vereniging willen betekenen, 
maar speelde tijd tot nu toe een belangrijke rol bij jouw afweging, dan bieden wij 

jou de kans om heel flexibel en in onderling overleg deel uit te maken van jouw 
club. En als je dat liever samen met je vriend of vriendin wilt doen, zijn wij de 
eersten die dit van harte toejuichen. Wij willen je graag nader informeren over de 

veelzijdigheid van deze job die mensen samen brengt en bindt. 
                                                Namens de kantinecommissie, Egbert Pasman 
 

 
De nieuwe kerstboom werd geplaatst in de grondig gerenoveerde pastorietuin 

 
 

Nieuws v.d. H. Geestparochie Beckum 
Het schema van de vieringen in de maand Juni. 
Za. 02 juni    19.00 uur:  Géén viering. 
Zo. 03 juni    10.00 uur:  Eucharistieviering. 

    Eerste H.Communie. 
    Voorgangers: Pastor Escher en 
    Pastor Klaassen. 

    Zang: Schoolkinderen. 
Za. 09 juni    19.00 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
    Zang: Spirit. 
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Zo. 10 juni    09.00 uur:  Géén viering. 
Za. 16 juni    19.00 uur:  Géén viering. 
Zo  17 juni    09.00 uur:  Woord en Communieviering. 

    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 23 juni    19.00 uur:  Eucharistieviering. 

    Voorganger: Pastor Golianek. 
    Er is géén zang. 
Zo. 24 juni    09.00 uur:  Géén viering. 

Za. 30 juni.   19.00 uur:  Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden; Zie verder in het parochieblad:”Onder ons”. 
                                                                                Riky Temmink 
 
 

Datumbank 

23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
25 t/m 28 mei Pinksterfeesten 
 3 juni  1e H. Communie 

 5 juni  Jaarvergadering geloofsgemeenschap Beckum 
20.00 uur in ‘t Proggiehoes 

 6 juni  Dorpsraad; vergadering 

 6 juni  KVO; Busreis naar Veenhuizen 
 9 juni  TVO Jeugd; Sport- en spelmiddag 
16 juni  Oud Papier 
23 juni  Zonnedag Zonnebloem 

27 juni  Werkgroep Jeugd 
 4 juli  Dorpsraad; vergadering 
21 juli  Oud Papier 

15-16 sept. Volle Polle 2012 
24 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem bij Wapen van Beckum 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 

Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 
Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 

Wijzigingen of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

DEZE MAAND…..                                        in één volzin 
Als je het op de keper beschouwd – en waarom zouden we dat niet doen in het 
huidige paardenfokker Bleker-tijdperk – is het ten hemelschreiend dat in de politiek 

leidend is, als je maar met een ferme taal en veel gevoel voor drama dat toneelspel 
-met voor driekwart dezelfde boodschap- opvoert, terwijl elders in de wereld de EK 
voetbal organisator Oekraïne een broeinest van corruptie is, wat de hele wereld 

trouwens al jaren weet en maken we ons ongerust over het mooie Griekenland, dat 
als een onwillig kind zeurend over zakgeld trouwens een pak voor de broek kan 
krijgen, wat ons brengt bij Beckum, waar de Pinksterfeesten komend weekend zulle 

losbarsten…  

 


