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

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

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

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

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

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 91.67.32.975, 
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
 
  
BBB-uitgaven 1e halfjaar 2010: 
27 januari-24 februari-24 maart- 21 april-19 mei-23 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                           Nummer 
 
32                                              03 
 
In deze roerige tijd na de gemeenteraadsverkiezingen en eindelijk een 
vleugje lentegevoel draait de wereld op volle toeren door. In Beckum heeft 
Levenslust weer een successerie voorstellingen gedraaid en is oud ijzer 
opgehaald door DCB leden. Grote evenementen staan op stapel en in deze 
BBB wordt u daarover geïnformeerd. Verder over diverse culturele en spor-
tieve dorpszaken met natuurlijk luchtige visies, verpakt in columns.    
 
LAATSTE WEEK NIEUWS 
 
> Er stonden Twintig Voorzetten geprogrammeerd in dit nummer, maar de 
benodigde kopij kwam maar niet binnen!! Jammer dan… 
> Koninginnedagviering in Beckum; de info kwam te laat bij de redactie. 
Het beknopte programma kon nog mee op pagina 28… 
> Het TVO blok; TVO b1 walste over TVC, 8-1 (ongeveer) was de alles-
zeggende eindstand. De TVO dames1 handbalden tegen Hacol. De 
hooggeplaatste gasten verkeken zich op de energieke jonge TVO ploeg en 
de winst ging met 24-22 naar Beckum, prima toch? De handbal Cjeugd 
overspeelde Stormvogels met 13-1 en behaalde de titel, waarna ze in 
een grote witte slee naar de huldiging reden. Proficiat meisjes!! 
TVO5 won afgetekend met 1-10, TVO4 ontving de geroutineerde ploeg van 
WVV en moest duidelijk passen. Na de 0-2 ruststand liep WVV uit naar 0-6 
met enkele beauty’s. Het 6e tikte rustig naar een 8-3 zege op Tubantia. 
TVO1 moest naar OVC, de boodschap was duidelijk maar die werd al snel 
‘vergeten’; met 4-1 verlies werd het 1e op haar plaats gezet, tja… 
>De TVO sponsorcommissie begroet als opvolgers van Hennie Wijlens en 
Jan Groniger: Nico Veldhuis en Michel Jannink. Succes mannen... 
 

Deze maand in één volzin 
Politieke kopstukken geven er de brui aan voor de komende Kamerverkie-
zingen en er wordt al volop gespeculeerd over het komende premierschap 
van Nederland, wat niet wegneemt dat FC Twente haar eerste landstitel in 
zicht heeft, aan het Kerkpad in Beckum de 1e Paasdag een paasvuur wordt 
ontstoken, het handbalveld de komende maand(en) wordt aangelegd en 
dus ook de wozoco dit jaar wordt gebouwd, hetgeen onverlet laat dat as. 
zaterdag Beckum Gewoon Live gaat… 
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Wat u allemaal leest in deze maart BBB 
 
> Laatste week nieuws > Palmpasenoptocht 
> TVO bestuurstafel > Mijmeringen 
> Bomenvisie > Compostactie geslaagd 
> Dorpsraad actua > Volle Polle komt eraan 
> Sport-spelmiddag TVO verplaatst > Maatschappelijke stage 
> Gevonden > Twentse Tuigpaardendag 
> Wist u datjes > Opinie; kilometerheffing 
> Zijlijn > Grenzenloos Beckum 
> Sam’s kledingactie Beckum    De Grevenpaal 
> TVO vrijwilliger vh jaar? > Historische foto uit 1920 
> Pinksterfeesten 2010 > Levenslustsucces in beeld 
> Luk akkefietjes > Dodenherdenking Beckum 
> TVO tennislessen  > Geslaagd Krokusfeest 
> Bericht ambulancedienst > Parochienieuws 
> BBBtje > Agenda – Datumbank 
> De visie van de voetbalvoorzitter > KVO nieuws 
 
TVO omni bestuurstafel 
Het hield en houdt de gemoederen danig bezig. Alhoewel de eerste 
opwinding al wel geluwd was. De gemeente Hengelo praatte met de omni 
TVO en Parochieraad Beckum over de gekapte eiken affaire. TC Tubantia 
publiceerde hierover met een kop in de stijl van een goedkoop 
sensatieblad. Geen beste beurt dus want de zaken liggen best genuan-
ceerder. De TVO besturen melden hierover het volgende. 
 
 ‘Situatie kappen bomen  op sportcomplex TVO 
Allereerst hechten wij er aan hier nogmaals te verklaren dat de TVO besturen niet 
verantwoordelijk zijn voor het kappen van de bomen, maar dat zij wel een 
verantwoording voelen voor de gevolgen van deze daad. Politie/officier van justitie 
hebben het onderzoek naar de bomenkap teruggelegd naar de gemeente. 
Voorlopig gaat er geen verder strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden, maar zet de 
gemeente in op bestuursrechterlijke handhaving op basis van de 
bomenverordening.  De parochie als eigenaar van de bomen is in juridische zin 
formeel de partij in deze voor de gemeente. Echter in het overleg tussen gemeente, 
parochie en TVO is vastgesteld dat TVO mee wil werken aan een oplossing in de 
vorm van het overnemen van de herplant plicht van de parochie. 
 
Deze herplant plicht is gebaseerd op de geldende bomenverordening en 
vastgesteld op 32 eiken, omtrek 18-20 cm. Deze moeten zodanige geplant worden 
en jaren verzorgd worden zodat zij ook uit kunnen groeien tot volwaardig duurzame 
bomen. Als dit beroepsmatig moet worden uitgevoerd bedragen de geraamde 
kosten hiervan inclusief jaren verzorging ongeveer 30.000 a 35.000 euro. Hierop is 
ook de dwangsom van 32.000 euro bepaald die wordt opgelegd als niet op correcte 
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wijze wordt overgegaan tot herplant. Dit is het bedrag wat in het krantenbericht in 
Tubantia expliciet werd genoemd. Ook is afgesproken dat de herplant plicht in het 
plantseizoen 2010-2011 moet worden uitgevoerd. En verder dat er, na breed 
overleg, een goed beplantingsplan wordt gemaakt waarmee de groenstructuur om 
het sportcomplex in Beckum duurzaam wordt versterkt. Tevens krijgt TVO de kans 
om dit door zelfwerkzaamheid uit te voeren om de kosten zoveel mogelijk te 
beperken. Wij willen iedereen bedanken die spontaan hulp hebben aangeboden en 
meegedacht hebben in oplossingen uw suggesties blijven welkom en worden 
meegenomen’. 
                                                                                                        De TVO besturen 
Bestuursnieuws van TVO voetbal op pagina 28! 
 

Dorpsraad nieuws 
Met de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug en een behoorlijke 
verandering in de gemeenteraad van Hengelo gaan we als dorpsraad 
verder op de reeds ingeslagen weg. Maandagavond 15 maart is Wethouder 
G. Weber samen met een aantal ambtenaren in het Proggiehoes geweest 
voor het traditionele voorjaarsoverleg. Tevens hebben we van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Wethouder G. 
Weber. Voor hem was het de laatste keer dat hij hierbij aanwezig was. 
Verderop leest u het complete verslag over deze avond. 
Vrijkomen plaats in de Dorpsraad. 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon: Rob van der Keur 
Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk 
roulatieschema te werken zal Jan Beltman m.i.v. de jaarvergadering op 21 
April a.s. zijn functie in de Dorpsraad beëindigen. Jan blijft nog wel via 
verschillende commissies zijn kennis en contacten ter beschikking stellen 
aan de Dorpsraad. 
De dorpsraad roep een ieder op die met ons mee wil werken aan de 
leefbaarheid en de toekomst van Beckum om zich aan te melden bij het 
secretariaat om de Dorpsraad te versterken. Heel graag willen wij de 
jongeren binnen Beckum vragen om te reageren, jullie zijn uiteindelijk de 
toekomst van Beckum. 
Misschien overbodig, de positie binnen de dorpsraad komt vrij, de rol 
en taak is niet persoonsgebonden, er zal weer opnieuw gekeken 
worden naar de portefeuilleverdelingen om een ieder op een zo 
goed mogelijk passende plek te krijgen. 
Geïnteresseerd….. meld je aan bij het secretariaat van de dorpsraad 
telefonisch 074- 8507460 of via dorpsraad@beckum.nl  
 

Politiek Hengelo en Beckum 
Portefeuille:  Algemeen. 
Contactpersoon:  Jan Beltman. 

mailto:dorpsraad@beckum.nl
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Zoals in de inleiding al gemeld zijn Guido Weber, Harrie Huitema, Lars 
Harms, Gerco Unninge en mevr. Leonie de Vries maandag 15 maart jl. bij 
de dorpsraad op bezoek geweest voor het voorjaarsoverleg. In dit overleg 
hebben we geprobeerd de verschillende lopende zaken nog een keer met 
elkaar door te nemen, en daar waar mogelijk bij te sturen. Het was voor 
alle partijen een zinvolle bijeenkomst, al was het alleen maar om elkaar 
beter te leren kennen.  
Zaken die deze avond aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: 
De voortgang van de N18 en de afwaardering van de N739 
Voor Beckum een belangrijke ontwikkeling. Door het afwaarderen van de 
N739 is er voor Beckum de mogelijkheid om meer een dorpskern te kunnen 
ontwikkelen. In 2016 zal de N18 klaar moeten zijn en dan is er de 
mogelijkheid om de verkeersdruk in Beckum behoorlijk in te perken. De 
dorpsraad heeft de vraag bij de gemeente neergelegd om hierin mee te 
denken hoe e.e.a. vorm kan worden gegeven. 
Voortgang WOZOCO 
Het WOZOCO traject is een gelopen race, in juni 2010 word een start 
gemaakt met de bouw. Voor juni zal het handbalveld worden verplaatst 
naar de nieuwe locatie bij de tennisvelden. Ieder was het er over eens dat 
het hele traject veel te lang heeft geduurd, maar gedane zaken nemen 
geen keer. 
Samenwerking gemeente na de verkiezingen 
Door de politieke verschuiving n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen en 
met de ophanden zijnde landelijke verkiezingen is het taak om goed met 
elkaar in contact te blijven. In overleg met de betrokken ambtenaren is er 
voor gekozen om na aanstelling van de nieuwe wethouder opnieuw een 
avond bij elkaar te gaan zitten om kennis te maken en de lijnen kort te 
houden. 
Ontwikkeling buitengebied 
Hengelo sluit in de ontwikkeling van het buitengebied aan bij Borne en 
Almelo. Dit is allemaal in gang gezet, maar wacht op een nieuw college om 
daadwerkelijk van start te gaan. Voor de ontwikkeling van het buitengebied 
is een mooi budget beschikbaar wat zeker zijn weg richting het 
buitengebied van Beckum en Oele zal vinden. In deze ontwikkelingen zal 
ook landgoed Twickel worden betrokken. 
Jeugdwerk 
Binnen het jeugd –jongerenwerk in Beckum zijn verschillende ontwik-
kelingen gaande. De naschoolse activiteiten van Scala voor de kinderen 
van de basisschool, maar ook de opzet van de jeugdcommissie oogst 
bewondering bij de betrokken ambtenaren. Er zijn gegevens onderling 
uitgewisseld voor meer ondersteuning, en waar mogelijk ook financiële 
bijdragen. 
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Vrije kavels nieuwbouw Wildbaan 
De dorpsraad heeft na vragen van buurtbewoners gevraag hoe de status 
van de 2 vrije bouwkavels aan de Pastoor Eppinkstraat is. Langzaamaan 
verwilderd het, en hier en daar word het geleidelijk aan opslag voor van 
alles en nog wat. Dinsdag 16 maart reageert dhr. Huitema via de mail, dat 
er op 1 kavel een serieuze optie zit, en dat de gemeente ervoor zal zorgen 
dat de vrij liggende kavels vaker worden meegenomen in het 
onderhoudsprogramma. 
Bomenkap 
Geschrokken door de berichtgeving in TC Tubantia m.b.t. tot de boete voor 
het kappen van de bomen is de zorg uitgesproken welke gevolgen dit voor 
de vereniging en haar leden heeft in de toekomst. Naar blijkt is de 
berichtgeving in de krant wederom sensatie belust, en ver heen bij de 
waarheid. Zucht! 
Dorpsprogramma Beckum-Oele. 
Lars Harms (stadsdeel regisseur) deelt het nieuwe dorpsprogramma 
Beckum-Oele uit. Dit komt ook beschikbaar via de site van de gemeente 
Hengelo: www.hengelo.nl bij de zoekfunctie kunt u Beckum intypen. U 
komt dan bij alles wat over Beckum op de site van de gemeente Hengelo 
staat. Binnenkort komt hier ook het nieuwe dorpsprogramma op te staan. 
 
Aan het eind van deze bijeenkomst word er afgesproken om binnenkort 
een vervolgafspraak te plannen en onder het genot van een drankje word 
er nog gezellig nagepraat. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 
Nieuwsgierig naar hoe de gemeenteraadsverkiezingen in Beckum zijn 
verlopen en hoe de uitslag is geweest heb ik geïnformeerd naar de 
verkiezingsuitslag voor Beckum. 
Onderstaand het resultaat. Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  495 
CDA 226 (Harink 170), Pro Hengelo 99 (Wijlens 22)Burgerbelangen 52 
PvdA  35, VVD  31, SP  26 , Groen Links  16, D'66  7, Christen unie 1 
Ongeldig 2 
 
Jaarvergadering Dorpsraad Beckum. 
Om alvast in uw agenda te noteren, op Maandag 19 april a.s. is de 
jaarvergadering van de dorpsraad. 
Het jaarverslag zal 2 weken voorafgaand aan de jaarvergadering op 
verschillende locaties in Beckum ter inzage liggen. 
                   Namens de Dorpsraad, 
                   Marianne ter Bekke-Morskieft Portefeuille: Communicatie 
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Sport- en spelmiddag TVO-jeugd verplaatst! 
I.v.m. de minimale rust- en herstelperiode van 6 weken voor de 
sportvelden, wordt de sport- en spelmiddag verplaatst naar zaterdag 15 
mei aanstaande. Nadere info volgt. 
                                                                 TVO Omni jeugdbestuur 
 

Wist u datjes… 
> Handbaldames1 lieten tegen BWO na, om verder afstand van de 
Hengelose dames te nemen. Op het energieke spel van BWO had TVO 
onvoldoende antwoord en na de 10-7 ruststand moesten onze dames 
berusten in een 22-17 nederlaag. Ook TVO2 was vrij kansloos tegen 
Bentelo2. Wat heet, bij de 36-18 achterstand (en symbolisch het 
schaamrood op de kaken bij TVO) stopte de teller in Hengevelde… 
 
> En een week later kwam hekkensluiter Borger op bezoek. TVO dames1 
moesten routine inleveren en het piepjonge team stond lang achter. Maar 
op wilskracht werd dan toch met 21-21 remise behaald. Weer een week 
later consolideerde het 1e haar 5e plaats tegen Stevo. De gastvrouwen 
hadden eerst wel voordeel (17-15), maar TVO was in het 2e deel scherper 
en plukte met 25-27 de zege weg… 
 
>  Een komisch beeld op parkeerplaats naast de kerk, waar na de gym-trim 
training donderdagsavond een dame haar auto niet open kon krijgen. 
Advies van andere dame; ‘is lichte vorst, dus slot warm maken’ hielp niet. 
Kwam Tom E.  aanlopen; ‘hé, wat doo’d jullie bie mien auto’? Had Betsie 
zich danig vergist, haar auto (bijna dezelfde) stond even verderop… 
 
> TVO1 voetbal oefende op veld 3 bij kunstlicht tegen Rietmolen. Dit keer 
valt hier positief over te berichten. Vrij hoog tempo, positieve 
teaminstelling en (behoudens een slipper achterin vlak voor tijd met 
tegentreffer) een hoopgevende prestatie met 3-1 winst… 
 
> Bij de jeugd ontving TVOd1 Vogido en verzuimde een vette 6 tal kansen 
te verzilveren. Leuke opgezette aanvallen, maar paal, lat, missen penalty 
en verdere kansen verprutsen betekende slechts een 1-1 stand. ’s Middags 
kwam NEO op bezoek bij TVOb1. TVO was veel sterker dan de Bornenaren 
maar rustte bij een magere 2-0 stand. Toen NEO bij 3-0 tegenscoorde, leek 
het nog krap te worden. Maar de TVO aanvallers waren het laatste part 
ineens effectief en liepen uit naar een 7-1 zege…   
 
> TVO5 met versterking van ‘veteranen’ Robert en Stefan ontmoette WVV 
7 en het was niet zo vriendelijk de 1e helft. Maar later zegevierde het 
gezonde verstand, de eindstand was 2-1. TVO2 ontving Vogido4 en na lang 
0-0 leek het 2e de volle buit binnen te halen na de rake kopbal van Ron t.D. 
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Maar een onachtzaamheid achterin betekende de 1-1 remise. TVO1 toog 
naar Rossum waar RSC de opponent was. De koppies stonden goed en het 
1e  bood prima partij ondanks hele en halve blessures. Na de hervatting 
had TVO vette scoringskansen en later had RSC mogelijkheden. In het 
slotakkoord schoot Luuk rakelings over. De 0-0 remise was een verdiende 
beloning voor de inzet en  herwonnen teamgeest, dat schepte vertrouwen! 
 

Zijlijn 
Een bijzondere verjaardag 
In mijn familie, ik ben de oudste van dertien kinderen, bezoeken we de 
jarige, feliciteren hem of haar, drinken we koffie en/of wat anders en gaan 
weer naar huis. We zijn een nuchter volkje. Dit jaar was het voor mij 
anders, ik werd zeventig (ja, ja)  
Tegen negen uur ’s morgens, ik was er al iets op voorbereid anders loop je 
misschien nog met de krulspelden in, stopten de  eerste auto’s voor de 
deur, werd er uitgepakt en de tafel gedekt. 
Ontbijtservice, verzorgt door mijn broers en zussen !! 
Wat je maar kunt bedenken kwam op tafel; een sapje, allerlei soorten 
brood en broodjes, wit  brood voor Frans en roggebrood voor Els, omelet, 
jam en vleeswaren en warme gekookte eieren. Nog veel geweldiger was, 
wat er om de tafel ging zitten. Al mijn zussen en broers, behalve de twee 
emigranten uit Nieuw Zeeland en Canada, die waren er niet, net even iets 
te ver. We waren met z´n elven, mijn Johan mocht er ook bij zijn. Ik vond 
het heel gezellig. Vader en Moeder waren er lijfelijk natuurlijk niet bij maar 
in veel verhalen werden ze geciteerd. Het was heel apart dat gewoontes en 
gebruiken heel verschillend werden beleefd. Dat heeft vast ook met het 
grote leeftijdverschil te maken. 
Ik merkte op dat zo uitgebreid ontbijten met o.a. omelet en gekookte 
eieren, niet aan de orde was geweest. Wilfried, de vijftien jaar jongere 
broer was het daar niet mee eens. Hij kreeg altijd gebakken eieren bij het 
ontbijt! Dat zal vast zo zijn geweest, maar in mijn tijd gingen de eieren in 
de kist naar Leusink en kregen wij ze zeer mondjesmaat. Evengoed ben ik 
niets tekort gekomen. 
Er blijkt alleen uit dat in de tijd de gezinssituatie veranderd is. Wij, Johan 
en ik mochten niet samen op vakantie. U weet vast wel waarom, maar ook 
dat veranderde door de jaren heen. Bij de oudste wordt alles 
uitgeprobeerd, maar dit, het gezamenlijk ontbijt als je zeventig wordt, wil 
ik, volgend jaar, als ik één en zeventig wordt wel weer proefkonijn zijn. 
Maar dat gaat niet door hebben ze me verzekerd. Jammer. Tegen elf uur 
hebben ze ook nog opgeruimd en heb ik de bloemen geschikt. Een fijn 
begin van een bijzondere verjaardag. 
                                                                             Rie Menkehorst 
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Gevonden 
Ik heb een nieuwe reserve fietssleutel gevonden met daaraan bevestigt 
een blauw memokaartjemEr staat op vermeld:V-clic zwart  
en er zit een plastic labeltje aan met nr: A 133313 
Af te halen aan de P.Geertmanstraat 4 
 
Persbericht voorjaar 2010 
Sam’s Kledingactie in BECKUM  
Op 27 maart vindt in Beckum  weer de jaarlijkse kledinginzamelings-actie 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven bij de volgende adressen: 
Proggiehoes Beckumerschoolweg 38 te Beckum. 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste, charitatieve 
kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kleding-inzameling wordt Sam’s 
Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp- wederopbouw- 
en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 
Net als vorig jaar steunt Sam’s Kledingactie ook in 2010 het project in 
Kenia waarin ‘droogte cyclus management’ centraal staat. Droogte is al 
jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia. Samen met lokale 
hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen 
minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het 
creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. 
Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden en zo 
hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden! 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de 
gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 1060.  
 

Wie wordt de vrijwilliger(ster) van  
TVO-OMNI 2010? 
Zaterdag 17 april a.s. is het jaarlijkse vrijwilligersfeest van TVO in 
‘t Geertman. Op deze avond zal ook de TVO-vrijwilliger(ster) van het jaar 
bekend worden gemaakt door het omni-bestuur. Verdere organisatie is in 
handen van de afdeling voetbal. Iedereen die zich hoe dan ook vrijwillig 
inzet voor TVO-omni is bij deze van harte uitgenodigd. 
Deze avond zal een ongedwongen sfeer kennen waarvan u de gezelligheid 
zelf bepaalt. Opgeven is niet moeilijk, bij de bar in de kantine hangt een 
opgave formulier of per mail is ook mogelijk, tvonieuws@hotmail.com 
Graag tot dan. 
 

http://www.samskledingactie.nl/
mailto:tvonieuws@hotmail.com


 
Luk akkefietjes 
Kareltje van het Klüürpotlood hef mette doane met de verkiezing’n. Saam’ 
met zien leamsgezellin DwasliggersDina hef hee ne pertie’j oppericht WNW, 
oftewal ’t Wöt Nooit Wat. Bèère loopt z’al wa zo’n tien joar um de pöste, 
hebt ok niks te doon, bunt köt op de oetkearing, hangt ’n godgaanske dag 
met ’n kop veur de televisie en keart wal dree kear daags de delle of, 
terwijl ’n stal leug is! Zee hebt ’n joar laank campagne voert (zo het dat 
toch?), breem’n oetteschreem en met ’n groot’n snater hun bosschop 
verkoondigd. Veural bie dat broene café ’t Leste Dröppelke voer’n Kareltje 
het hoogste woard, as hee vear citroenjenever börrelkes achter de kies’n 
had. Woar gung ze ok wal wear veur? Nig mear köt’n op de biestaand, 
autobelasting fleenk verhoong’ (hee hef zölf nen ooln brommert), blaank’n 
goat veur en draankpries’n fleenk nor daalten. Nou, de verkiezing’n bunt 
wes, de lieste van WNW har dree kandidaat’n; Kareltje, Dina en den 
leugloper van ZwatwarkersTeuntje. Noe mossen ze minstens 800 stemmen 
heb’n um met één zetel in’ gemeenteroad te kom’n. Wat blik noe? De 
pertiej ’t Wöt Nooit Wat kreeg 22 stem’n, mö’j noagoan, 22 bewoners van 
de gemeente hebt met dat rooje potlood ne stem op WNW oettebrach… 
Keal nog is ne moal, wat ne ofgaank. Könt dee prosterleu de komde joar’n 
mooi verdan mekker’n en dree kear daags de leuge delle ofkear’n…  
                                                                             HekselmesienHarry  
 
 

Tennislessen en overige activiteiten  
bij TVO Tennis in 2010 
Tennislessen: 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om tennislessen 
te volgen. Aarzel niet en geef je op. De lessen worden vanaf begin april 
op de maandag- en dinsdagavond, verzorgd door een professionele tennis-
leraar. Er zullen ongeveer twaalf lessen voor de zomervakantie 
plaatsvinden en acht na de zomervakantie. Je geeft je dan ook op voor 
twintig lessen in totaal. Eén les kost € 5,-. Er moeten dan wel vier 
deelnemers zijn, anders gaat het lestarief omhoog. Een les duurt 50 
minuten.  
Voor de jeugdleden (tot 16 jaar) worden de lessen gedeeltelijk 
gesubsidieerd door de vereniging, voor hen geldt dus een geredu-ceerd 
tarief. Ook jeugdleden geven zich op voor twintig lessen in totaal. Als je les 
wilt nemen, dan dien je lid te worden van TVO Tennis. Informatie over de 
contributie vind je op www.tvotennis.nl. Je kunt ook bellen met het 
secretariaat (Margreeth van der Schouw, tel. 2778746). We verwelkomen 
je graag als nieuw lid bij TVO Tennis. 
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Overige clubactiviteiten: 
Elke woensdag is er vanaf 20.00 uur een gezellige racketavond voor 
volwassenen. De jeugd kan tegen elkaar tennissen tijdens een zestal 
jeugdtennis avonden, welke staan gepland op vrijdagavonden van 19.00 – 
21.00 uur. Om mee te doen moet je wel lid zijn van TVO Tennis. De eerste 
datum is vrijdag 23 april. Voor overige datums: zie de website 
www.tvotennis.nl. Voor de jeugd wordt tevens een Open Beckums 
Jeugdtoernooi georganiseerd. Dit toernooi is ook toegankelijk voor niet 
leden (t/m 16 jaar) en wordt gehouden op zaterdag 17 april. Nadere 
informatie zal t.z.t. via onder andere de Bleek worden verspreid. 
Belangrijke datums voor de volwassenen zijn zondag 18 april, dan wordt 
het Introductie Toernooi gehouden, en zaterdag 19 juni. Op deze zaterdag 
vindt na enige jaren van afwezigheid weer het Langste Dag Toernooi 
plaats. Dit toernooi is alleen voor leden. Voor het Introductietoernooi kan 
iedereen zich aanmelden. Contactpersoon hiervoor is Nico Veldhuis (tel. 
3676607). 
                                                                             Bestuur TVO tennis 
 

BBBtje 
Wie wil er in de schoolvakanties en soms buiten de schoolvakanties 
oppassen op onze twee kinderen van 9 en 8 jaar, Damon en Britt. 
De tijden zijn wel heel verschillend maar wel altijd overdag. 
Groet, Gerlo en Angelique 8514751 / 06-16058692 
 
We kregen van Rita Temmink (Werkgroep AED Beckum en  
Interventievpl HCK-MST) de volgende nuttige tip om te vermelden; 
 

 
Bericht van de ambulancedienst 
Het zou fijn zijn als jullie gehoor gaven aan deze oproep. 
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat 
de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm 
moeten doorspitten om het telefoonnr. te vinden van ouder/ partner. Dit 
hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme 
oplossing gekomen. De zgn ICE code.  
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die 
overeenstemt met de te contacteren persoon. Wij stellen voor dat iedereen 
in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of 
Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de 
persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS 
ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.  

http://www.tvotennis.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 03, 2010          pagina 12 
 

Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie 
ze moeten contacteren. Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak 
dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,... 't Is gemakkelijk te 
realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet 
gaan. 
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur 
deze mail door naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam 
bekend en gebruikt worden. 
                                       Met vriendelijke groet, F.Stabel Commandant I.B.G.N. 
                                      Tel. 0514-523655 Fax: 0514-523681 Mob: 06-53152169 
 

De visie van de voetbalvoorzitter 
Mensen met hart voor de zaak moet je koesteren. Dat geldt voor 
alle zaken in de maatschappij, dus ook voor het verenigingsleven.  
En in een dorp als Beckum is het nuttig om zo nu en dan te belichten wie 
wat doet voor onze gemeenschap. Komen we deze keer bij TVO voetbal 
uit. Soms hoor je in de wandelgangen of langs de lijn wel eens 
opmerkingen; wie zitten er eigenlijk in het bestuur, wie regelt die en die 
zaken? En die vragen komen soms ook van rechtgeaarde TVOers, die zelf 
in het verleden een staffunctie hadden. 
Bij het voetbalbestuur zijn de laatste jaren een aantal functiebezettingen 
gewijzigd. Het lijkt –in het licht van de vorige beschouwing- nuttig even op 
een rij te zetten hoe het bestuur er uit ziet. 
Na een vierjarig voorzitterschap van Gerdo Waanders leidt Alfons Harink 
sinds vorig najaar TVO voetbal. Weliswaar met de status interim, want hij 
wil dit eerste jaar duidelijk in beeld krijgen hoe de vlag er (bestuurlijk) bij 
TVO voorhangt. Want het is in deze tijd ‘dat alles toch iets minder moet 
met vaak minder mensen’ moeilijker om wensen te realiseren. Zeker bij 
een relatief kleine vereniging als TVO. Die tendens zie je in de hele regio, 
nee zeg maar landelijk. Daar komt dan bij dat in Beckum met wozoco, 
toekomstplannen qua (sport) accommodaties, TVO omnizaken etc. een 
gecompliceerd beeld is ontstaan. Alfons Harink is nu dus voorzitter. Een 
man met langjarige bestuurlijke ervaring in Beckum bij TVO, ook als 
jeugdpionier en later consul.  We leggen Alfons enkele kernzaken voor, hoe 
ziet hij de nabije toekomst voor TVO, met name voetbalzaken betreffend. 
Het huidige bestuur, hoe zijn de functies verdeeld? 
Momenteel zitten we met 6 personen in het voetbalbestuur. 
Jan Groniger beheert het secretariaat, tevens lid van de elftalcommissie. 
Marco Ottink is penningmeester en tevens met mij afgevaardigde naar de 
omni. Henny Wijlens is wedstrijdsecretaris en lid van de elftalcommissie. 
Rody Waanders notuleert de bestuursvergadering met daarnaast verant-
woordelijk voor de aankomende website. Tot slot heeft Stefan de Wit de 
voetbaljeugd onder zijn hoede. 
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Zijn er nog dringende vacatures te vervullen? 
Vanwege de bomenkap hebben de mensen van de accommodatie de eer 
aan zichzelf gehouden. We zullen dit op de jaarvergadering aan de leden 
voorleggen om tot een passende oplossing te komen. Voorlopig zal het 
huidige bestuur deze zaken waarnemen.  
De jeugd is een belangrijke factor, alles goed op een rij 
momenteel? 
Ik denk dat het interessant is om de jeugdcommissie eens apart te 
belichten in BBB. Ik weet dat we positief over hun kunnen zijn. Er wordt 
veel werk verricht o.a. de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in 
volle gang. Een detail daarvan is, dat we hoogstwaarschijnlijk weer een A-
elftal krijgen. Wat belangrijk is voor de continuïteit. 
 
Samenwerking met de omni was nogal eens moeizaam, thans 
verloopt alles naar wens? 
Met het verleden wil ik me niet bezighouden. Afgelopen tijd is wel gebleken 
dat je elkaar nodig hebt en de samenwerking is dan ook zeer positief 
verlopen. Dit bied wel een degelijk fundament voor de toekomst.  
 
Verouderde kleedkamers, status accommodatie, nieuw Multi-
functioneel handbalveld, nieuwe speelvelden (incl. kunstgras-
veld), wat wordt de nabije toekomst? 
Mijn inziens verdienen de kleedkamers de eerste prioriteit, want de huidige 
zijn niet meer van deze tijd. Het is wel de vraag waar zou je ze moeten 
projecteren ivm het structuurplan. Zo is het ook nog onduidelijk waar en 
wanneer er een kunstgrasveld komt. De toekomst heeft wat dat betreft 
nog veel onduidelijkheden. Dat tot ieders spijt. 
 
Prestatief staat TVO onder druk, maar er komen betere tijden? 
Daar ga ik ongetwijfeld vanuit. Ook wat het randgebeuren betreft is het 
belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Bij TVO-1 
hadden we lange tijd geen vaste leider, Remco Mulder en Raymond 
Markslag hebben deze niet te onderschatten taak op zich genomen. Ook 
was er lange tijd geen keeperstrainer en trainer voor TVO-2. Met Marcel 
Witten en Willem Doornberg hebben we deze vacatures toch nog goed 
kunnen vervullen. Daarnaast is Louis Ezendam weer terug in de 
elftalcommissie. Daarmee is een stuk ervaring en kwaliteit gewaarborgd. 
Resumerend; wat zijn je eerste ervaringen als voorzitter en wat is 
het toekomstbeeld?  
Nu ben ik veelzijdiger bezig dan voorheen. Wat me daarbij vooral opvalt is 
de positiviteit in het algemeen, dit moet kunnen leiden tot een hechter 
TVO. Er staan nog veel toekomstplannen en wensen op de agenda. Als 
deze goed worden ingevuld kan iedereen trots zijn op ons TVO. 
                                                                                           Jan Ottink 



PALMPASENOPTOCHT BECKUM 
Net als voorafgaande jaren willen we dit jaar weer een 
palmpasenoptocht organiseren voor de kinderen. Dit zal 
plaats vinden op: Palmzondag 28 maart a.s. We 
beginnen dan s’morgens om 9.00 uur met een 
gezinsviering in de kerk. Na afloop van de mis zal de 
drumfanfare uit Delden ons begeleiden tijdens de 
optocht door Beckum. Daarna is er koffie bij de kerk 
voor de ouders.  En drinken en iets lekkers voor de 
kinderen. Het is wel de bedoeling dat iedereen zelf voor een 
palmpasenstok zorgt. Wij hopen er samen een mooie morgen van te 
maken. Tot 28 maart. 
                              Namens De Kindernevendienst, Dianne Morsink 
 

Compostactie TVO 2010; bedankt! 
Zaterdag 6 maart j.l waren de trekkers en wagens weer op weg voor de 
jaarlijkse compostactie. De wagens werden om 9:00 uur geladen voor de 
ritten in en rondom Beckum. Door de geweldige inzet van chauffeurs en 
overige vrijwilligers werden alle adressen weer bezocht hetgeen 
resulteerde in een bijzonder goede afname van compost en potgrond.  
Wij willen graag alle vrijwilligers  voor hun inspanning, en natuurlijk u als 
afnemer van de potgrond en de compost hartelijk danken. Een  speciale 
extra dank aan “Tijhuis Tuinen”  voor de flinke sponsoring van deze actie 
en natuurlijk aan “Kamphuis” voor het beschikbaar stellen van de ruimte en 
de middelen.                                                              Jeugdbestuur TVO  
 
Mijmeringen 
Vorige week zag ik onze vorige minister van financiën, Gerrit Zalm, bij 
Pauw en Witteman. Hij vond dat hij het in z`n tijd bij de DSB, bij Dirk 
Scheringa, het toch wel goed had gedaan. Volgens zijn zeggen had hij toch 
wel veel misstanden opgeruimd. Dat zou best kunnen, dat kan ik helemaal 
niet beoordelen. Wat wel heel duidelijk is, is dat er nog heel veel 
misstanden over zijn, waar nog jaren over gepraat gaat worden. Duizenden 
gezinnen zitten in de ellende en meneer Scheringa zit op z’n landgoed en 
zegt tegen zijn vrouw:” Vrouw ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. 
Het slechte nieuws is dat ik miljoenen euro’s ben kwijtgeraakt, maar het 
goede nieuws is dat ik er ook nog miljoenen heb overgehouden.” 
Wat ik niet begrijp is de taak en/of functie van de toezichthouders, de 
Nederlandse Bank met het succes van toezicht houden op die bank in 
Groenland en ook op de bank van Scheringa en dan heb je ook nog een 
andere toezichthoudende club, de AFM, onder leiding van Hans Hogervorst, 
je weet wel, die meneer die een brakende beweging maakte toen iemand 
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iets zei dat hem niet aanstond. Laat ik gedacht hebben dat die instellingen, 
de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten en hun leiders, er 
waren om toe te zien op de bescherming van de Nederlandse bevolking in 
geldzaken. Wat mij ook opviel bij een foto van de Raad van bestuur van  
de DSB, dat het allemaal oud ministers of staatssecretarissen waren van 
dezelfde politieke partij. Eén van die oud ministers, een kleinere man, oud 
wethouder, ik geloof in Amsterdam, viel positief op door na twee maanden, 
toen hij gezien had hoe daar gewerkt werd, weer vertrok. Ook meneer 
Nijpels, die met die ongeveer dertig baantjes, die, ik meen twee dagen in 
de week,  voorzitter was van de Raad van Bestuur van het grootste 
pensioenfonds van Nederland, het ABP, zeg maar het pensioenfonds voor 
ambtenaren. Die is ook opgestapt. Hij was schijnbaar bang voor het 
onderzoek dat er zat aan te komen en wat heet opgestapt, hij heeft nog 29 
baantjes over. Het zijn net luizen in een kanariehok, je raakt ze bijna niet 
kwijt en ze zijn even schadelijk. 
                                                                               Johan Menkehorst  
 

Volle Polle 2010 komt er aan 
Op zaterdag 1 en zondag 2 mei is het weer zover. Volle Polle 2010! Het 
grootste auto- en motorsportevenement van het Oosten. Beckum is op 
deze dagen zowel overdag als ’s avonds wederom “the place to be“.  
Op zaterdagmorgen start het evenement met de trainingen voor de 
motorcross. Van 10.00 tot 17.00 uur is er een braderie met een grote 
variëteit aan standhouders. Daarnaast zijn er diverse, gratis toegankelijke 
kindervermakelijkheden en staat er voor de kids een animatieteam klaar. ‘s 
Middags worden de motorcrosswedstrijden om de Open Twentecup 
verreden. Hieraan nemen 200 rijders deel, waaronder enkele plaatselijke 
toppers. Aan het eind van de dag wordt het circuit aangepast voor de 
“Avondcross”.  De auto’s starten om 19.00 uur. Rond 23.00 uur worden er 
op spectaculaire wijze prijzen uitgereikt aan deelnemers van de Avondcross 
en de ’s middags verreden Hobby klasse. Dit zal plaatsvinden in de grote 
feesttent. ’s Avonds zal  Discotheek Black Light op onnavolgbare wijze voor 
de muziek zorgen. Voor alle activiteiten op zaterdag overdag geldt: 
toegang gratis ’s avonds entree voor de tent  € 5,-- 
 
De zondag staat in het teken van de autocross. Cross Sport Beckum doet 
haar uiterste best Nederlands beste autocrossers naar Beckum te halen. 
Deze coureurs en enkele buitenlandse teams zorgen voor het nodige 
spektakel. De Superfinale rond 16.30 uur is opnieuw het hoogtepunt van 
de dag. Daarna zullen in de feesttent de prijzen uitgereikt worden en kan 
er gefeest worden op muziek van Discotheek Black Light en de live band 
Slow Down. Van 11.00 tot 17.00 uur is het mogelijk  om met een 
paraglider een vlucht te maken. Uiteraard is ook op deze dag de braderie,  
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inclusief  kinderactiviteiten en animatieteam,  geopend. De entree voor de 
zondag bedraagt voor volwassenen € 5,00. 
 
Als speciale kinderactiviteit is er een kleurplaatwedstrijd. Kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar kunnen een kleurplaat downloaden op de website van Volle 
Polle. Als de kleurplaat af is kunnen ze hem tot zaterdag 17.00 uur uiterlijk 
inleveren in de muntenkassa op het terrein. En dan maar hopen dat ze een 
van die mooie prijzen winnen!  
 
Het evenement vindt plaats op het terrein “Sluitersdijk”  gelegen aan de 
provinciale weg tussen Beckum en Hengelo (O). 
Er is op beide dagen voldoende parkeergelegenheid. 
Voor meer informatie: www.vollepolle.nl 
                                                    Erik Spanjaard/Andre Hoffstedde 
                                                    PR Commissie Volle Polle 
 

Maatschappelijke Stage kan ook in Beckum! 
Een voorbereidende commissie is 10 maart bijeen geweest om over 
maatschappelijke stage in Beckum te praten. Onder de noemer; kunnen we 
dit in Beckum aanbieden? 
Wat is maatschappelijke stage? 
Het is een nieuwe manier van leren/kennismaken met de samen-leving. 
Kenmerken: iets doen voor een ander wat leerzaam is voor jezelf. Iets 
onbezoldigd voor iemand doen. Het voorliggende doel is dat de huidige 
maatschappelijke stagiaire de vrijwilliger wordt van de toekomst. 
Wie gaan op maatschappelijke stage?   
Leerlingen van het: VMBO 48 uur /  Havo 60 uur / VWO 72 uur 
1000  ll. per jaar in Hengelo. In Beckum, 15 á 20 per jaar. 
Alle leerlingen die instromen vanaf 2011 zijn het verplicht. 
School beoordeeld of stageplaats geschikt is. 
Maatschappelijke organisatie  

a. Bied een zinvolle stagemogelijkheid aan. 
b. Bied een goed beeld van het vrijwilligerswerk in de organisatie. 

Scala faciliteert.  
In deze eerste bijeenkomst is gesproken over welke afgevaardigden in de 
commissie maatschappelijke stage zou kunnen zitten. Er werd genoemd: 
TVO, Kerk, Pinksterfeesten m.n. kinderfeesten, Werkgroep Jeugd, BBB, 
Unicef Beckum. 
Evt. zou ook de Zonnebloem, Koninginnedag e.a. zich aan kunnen melden 
voor een maatschappelijke stage. Dit initiatief ligt bij henzelf.  
De aanwezigen zullen met hun achterban spreken over deze avond en het 
vervolg hierop. 
Een volgende bijeenkomst staat op 15 april gepland. 

http://www.vollepolle.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 03, 2010          pagina 17 
 

Hierbij is Scala uitgenodigd om uitleg te geven over:  
a. Hoe geven we het vorm, 
b. Hoe stellen we Beckum op de hoogte, 
c. Hoe stellen we vacatures op?  

We houden  u verder op de hoogte.  
 

Twentse Tuigpaardendag in Ambt Delden  
Op zaterdag 27 maart vindt er in Paardensportcentrum De Hoffmeyer in 
Ambt Delden een  groots tuigpaarden evenement plaats. Er komen jonge 
en oudere tuigpaarden, KWPN tuigpaard hengsten, hackney's , Friese 
paarden en trekpaarden. Bij alle deze paarden gaat het om de allerbeste 
paarden van Nederland en dat mag zeker uniek worden genoemd. De top 
van de Nederlandse KWPN tuigpaard hengsten zal naar Ambt Delden 
komen.  
Het evenement met ook diverse spectaculaire shows wordt georganiseerd 
door Stichting Tuigpaarden Twente en vindt plaats bij het prachtige 
Paardensportcentrum De Hoffmeyer, Hoffmeyerweg 10, 7495 RZ Ambt 
Delden. 
Dit fraaie centrum heeft drie aan een gesloten rijbanen. De aanvang van 
dit buitengewoon boeiende en gevarieerde non-stopprogramma is 15.30 
uur en tegen 22.00 uur is de grande finale waarbij dan bekend wordt wie 
het beste jonge tuigpaard 2010 heeft. Deze ereprijs heeft in heel 
Nederland veel bekendheid verworven. Er is ook de mogelijkheid om deze 
dag vanaf een fijn verwarmd terras te beleven onder het genot van een 
hapje en een drankje.  
      Kijk voor inlichtingen hier omtrent  op www.tuigpaarden-twente.nl 
 
OPINIE; de wereldvisie van Jan Busscher 
Kilometerheffing 
Deze heffing betekent een enorme lastenverzwaring van tientallen tot 
zelfs honderden procenten voor de lagere inkomens, maar levert juist 
voordelen op voor de hogere inkomens! Een simpel rekensommetje, een 
klein en zuinig autootje van circa 12 euro wegenbelasting per maand. Per 
jaar dus 144 euro. Deze (motorrijtuigen-)belasting gaat verdwijnen en in 
plaats daarvan wil de regering de kilometerheffing invoeren. Ook wordt de 
BPM (aanschafbelasting) op nieuwe auto’s afgeschaft. De -naar we zo 
zullen zien zwaar misleidende- reden: niet het bezit, maar het gebruik van 
de auto moet worden belast. Oppervlakkig gezien lijkt het een eerlijke 
maatregel om alleen het gebruik van de auto te betalen, maar in 
werkelijkheid is dit de meest oneerlijke maatregel die ooit in Nederland is 
voorgesteld. Overdreven? Bepaald niet! Er wordt gesproken over een 
heffing van 3 tot 5 cent per kilometer, die in 2018 moet zijn opgelopen tot 
6,7 cent.  
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En dan heb ik het nog niet over de extra heffing van een spitstarief dat er 
nog overheen komt. De gemiddelde Nederlander rijdt jaarlijks 15.000km, 
en de overheid heeft beloofd dat de gemiddelde rijder er niet op achteruit 
zal gaan. 
 
MAAR: (uitgaande van gegeven situatie):   
Huidige wegenbelasting: 144 euro per jaar. 
Afschrijving BPM: Niet van toepassing (2e hands auto) 
Kilometerheffing: 3 cent x 15.000 kilometer = 450 euro per jaar 
Kilometerheffing: 5 cent x 15.000 kilometer = 750 euro per jaar  
In het eerste geval ga je per jaar dus 450 - 144 =  306 euro MEER betalen, 
in het tweede geval zelfs 750 - 144 = 606 euro meer! Respectievelijk een 
lastenverzwaring van 212% of 420%!! En dan moet je in ieder geval nooit 
in de spits rijden, want dan worden deze bedragen nog eens een stuk 
hoger. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een kabinet is geweest, die de 
lasten voor de lagere inkomens zó extreem wilde verzwaren.  De hogere 
inkomens (en ook lease maatschappijen, banken)  krijgen op deze manier 
het voordeel, wat door de lagere inkomens betaald moet worden! De 
aanschaf van een nieuwe auto wordt namelijk voordeliger omdat de BPM 
verdwijnt.  
Het is verbijsterend te lezen dat deze simpele, maar keiharde feiten door 
de overheid met allerlei valse rekensommetjes worden verdoezeld. En als 
je bedenkt dat, hoe ouder je auto is, des te hoger je lasten per kilometer 
worden: 4 jaar oud: 4,6 cent; 8 jaar oud: 5,3 cent per kilometer. Dus ook via 
deze weg worden de mensen die alleen geld hebben voor een wat oudere 
occasion, het zwaarst gepakt! En dankzij diezelfde kilometerheffing ben je 
op de koop toe overal traceerbaar, over privacy gesproken. Raar maar 
waar in dit verband is, dat traceerbaarheid via een enkelband bij  
gevaarlijke TBS’ers nog steeds op bezwaren stuit, moordenaars moeten 
blijkbaar vrij kunnen rond lopen, want dat houdt de angst erin en angst 
maakt volgzaam...  
En dit wordt ons allemaal voorgekookt door partijen die hun mond vol 
hebben over ‘normen en waarden’ (CDA), ‘zeggen op te komen voor de 
sociaal zwakkeren’ (PvdA) en een samenleving nastreven op ‘christelijke 
rechtvaardigheidsprincipes’ (ChristenUnie). Zo lijkt het wel dat mensen die 
zitting mogen nemen in een kabinet, worden geselecteerd op o.a. 
afwezigheid van geweten. Ook in het geval van Pim Fortuin zijn nog veel 
vragen, kogels uit verschillende vuurwapens wordt beweerd. Een 
aansprekend politicus die niet volgens de normale weg snel furore weet te 
maken wordt simpelweg uit ons fysieke bestaan verwijderd alvorens hij een 
bedreiging  kan vormen voor de gevestigde orde. Dit is allemaal te 
vergezocht? Om het eens met de woorden van Johan Cruijff  te verdui-
delijken, “Je gaat het pas zien als je het door hebt”. 
                                                                                        Jan Busscher 
 



Beckum grenzenloos? (2) Grevenpaal 
De Grevenpaal is de meest zuidelijk gelegen grensmarkering van Beckum. 
Honderden jaren geleden was ons land nog niet ingedeeld in gemeenten, 
maar bijv. in z.g. Marken. Omstreeks 1614 was er onenigheid over de 
verdeling van de grond tussen de boeren van Beckum enerzijds met die 
van Eppenzolder, Stepelo en Holthuizen anderzijds. Tijdens een zg. Holtink 
of Holtgericht op 27 juli 1614 werd o.a. besloten een vijftal nieuwe 
Markepalen te plaatsen, omdat de oude palen verrot en verdwenen waren. 
De belangrijkste Markepaal in dat gebied was paal No. 20: de “Grevenpaal” 
(genoemd naar ene Derk Greve), die achter “den Grievenlandt” werd 
opgesteld en het grenspunt was van 4 Marken: Beckum, Usselo, Hones en 
Stepelo. Op dit moment is de Grevenpaal het snijpunt van de gemeenten 
Hengelo, Enschede en Haaksbergen. Bijna tenminste, want voor de goede 
orde moet gemeld worden dat de paal oorspronkelijk een tiental meters 

noordwestelijker heeft gestaan.  
De Grevenpaal, waar wij geen inscripties op 
konden ontdekken, staat aan de 
Binnenbeek/Hagmolenbeek op de rand van 
een weiland dat toebehoort aan de familie 
Waanders. De paal zelf is gehakt uit 
Bentheimerzandsteen en heeft een afmeting 
van ongeveer 40 cm in het vierkant bij een 
hoogte van 2 meter. Hiervan steekt ca. 115 
cm boven de grond uit. Als je uitgaat van een 
s.g. van 2,7 kg/dm3 dan weegt de steen ruim 
850 kg!  
Voor belangstellenden die deze 
indrukwekkende historische paal met eigen 

ogen willen zien of met de handen willen betasten, deze is bereikbaar via 
een wandelpad over de oostelijke kade van de beek vanaf einde  
Kolenbranderweg of (!) vanaf de Grevenpaalweg richting Nieuwe Beekweg. 
Met dank aan de familie Waanders voor het gastvrij onthaal en de 
interessante toelichting. Deze en nog meer verzamelde info gaat naar het 
Beckums Historisch Archief.  
Op naar de volgende Markepaal. Tip van de sluier: “An die Noordbrugge op 
den hoick nae Stepel an Asbroick”. [R.B. – J.B. – T.V.] 
 

HISTORISCH ARCHIEF BECKUM E.O. 
Een tijdje geleden ontvingen we via internet van een heer A. Rose 
bijgaande foto. De foto kwam van een rommelmarkt. Omdat hij foto’s en 
ansichtkaarten waarvan hij de herkomst niet weet op internet zet, probeert 
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hij door middel van informaties er achter te komen waar ze vandaan 
komen. Na veel tips kwam hij uiteindelijk in Beckum terecht en dat klopte. 
Het is een foto voor de oude kerk en het oude huis van Verberne. De foto 
is waarschijnlijk gemaakt ± 1920. We hebben de vermoedelijke namen er 
bij gezet en hopen dat iemand de andere namen weet. Verder wil de heer 
Rose graag weten bij welke gelegenheid de foto gemaakt kan zijn. We 
dachten aan een bedevaart naar Kevelaer, maar er zit helemaal geen blad 
meer aan de bomen, dus dat is niet waarschijnlijk. 
 

 
Deze foto moet gemaakt zijn ± 1920. 

NAMEN FOTO’S PERSONEN GROEPEN   1417 

 
1. MARTINUS VOSSEBELD (HÖS METIENS) 
2. ?   
3. GERARD ANNINK (HAYINK GERRAD) 
4. HERMAN VOSSEBELD (JÖPKES HERMAN) 
5. MARTINUS VOSSEBELD (JÖPKES METIENS) 
6. ? 
7. MEESTER VERBERNE 
8. HERMAN TER BRAAK SR. (POSTBODE) 
9. JAN MENTINK (VADER VAN GRADA WEERNINK) 
10. TOON MENTINK  (CAFE)  ? 
11. PASTOOR OSSE 
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We hopen dat u ons kunt helpen en horen dat graag. Als u zelf op internet 
wilt kijken naar de berichten die allemaal binnenkwamen op de foto en 
door wie, dan kunt u kijken op www.zoekplaatjes.nl. Vervolgens klikt u op 
ex-zoekplaatjes.  
Alvast bedankt voor uw reacties. 
                               Namens het archief, R.Vossebeld (tel. 3676581) 
 
Levenslust heeft gespeeld… 
We kunnen weer stellen dat we een mooie reeks toneelstukken hebben 
neergezet. Veel en enthousiast publiek, een toneelstuk dat lekker loopt, 
spelers die goed in de rol zitten, een mooi decor, goed geluid, prima 
kaartverkoop, alles klopte weer voor ons gevoel. Een speciaal compliment 
verdienen de twee nieuwkomers in dit stuk: Daan Nibbelink, die zijn rol 
met verve vervulde en regisseur Joop van de Berg die het stuk vakkundig 
naar zijn hand heeft gezet. Namens Levenslust willen we alle bezoekers 
bedanken, graag zien we jullie in het najaar wederom in het Proggiehoes. 
                                                                                   Arjan Lammers 
 

 
 

Dodenherdenking Beckum 
Op donderdag 29 april wordt om 15:00 uur de dodenherdenking in Beckum 
gehouden. Deze zal worden gehouden op de begraafplaats. De nationale 
dodenherdenking is altijd op 4 mei, maar i.v.m. de schoolvakantie houden 
we deze op 29 april. Dit omdat de kinderen van groep 8 van basisschool De 
Bleek hier ook aan meewerken. We willen graag iedereen van harte 
welkom heten!                                                            Staf basisschool 
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Geslaagd ‘Krokusfeest’ in het Wapen van Beckum 
Op 27 Februari was het dan zover, het ‘Krokusfeest’ waar vele 
voorbereiding aan vooraf was gegaan, ging van start. Al rond half vijf was 
er een geluidscrew van disco Blacklight die voor ons  het podium, het 
geluid en alles wat daarbij komt kijken opbouwde en installeerde. Dankzij  
connecties met de band  Shit Happens uit Bentelo deden zij dit allen voor 
niets, er was alleen een kleine vergoeding nodig voor het huren van 
bepaalde geluidsapparatuur. Ook de mensen van het Wapen van Beckum 
waren druk in de weer om de zaal gereed te maken. Nadat we met de 
mensen van de ‘Ghanagroep’ de taken goed hadden verdeeld, begon rond 
tien uur de eerste band, K-town, te spelen.  Langzamerhand liep de zaal 
vol. Mede dankzij de actie van taxibedrijf ter Doest (retourtje Beckum voor 
6 euro p.p) kwamen er grote, volle taxi’s uit de omliggende dorpen. Na K-
town nam Shit-Happens het stokje over, gevolgd door The Heinoos, dit 
alles afgewisseld met muziek van dj Wouter Lelieveld. Rond half 3 liep de 
zaal leeg en men liep veelal ‘goed aangeschoten voor het goede doel’ 
richting de uitgang. Een geslaagd feest!  
Een deel van de drankomzet en de opbrengst van de entree heeft ervoor 
gezorgd dat deze avond bijna 5000 euro heeft opgebracht! Een fantastisch 
bedrag! Het Wapen van Beckum nog hartstikke bedankt! 
 

 
Gezellige sfeer met The Heinoos! 

 
Maar wat is nou precies de bestemming van dit geld? 
Samen met 11 andere eindexamenleerlingen en 4 begeleiders van het 
Twickelcollege uit Hengelo brengen wij deze zomer 2 schoolbusjes naar 
Ghana. Sinds begin dit schooljaar zijn we begonnen met  het inzamelen 
van 30.000 euro. Om dit geld in te zamelen, organiseren we het hele jaar 
verschillende activiteiten. Van dit geld zullen wij deze twee busjes kopen, 
bieden we de stichting Child Support Ghana een helpende hand en steunen 
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wij de school Nandom S.S.S om zo  leerlingen een kans op onderwijs te 
geven! Onze eigen reiskosten betalen we  uiteraard zelf. Samen met de 
groep mogen we zelf een deel van de route bepalen en zullen we ongeveer 
4 weken onderweg zijn. Vervolgens zullen we nog 2 weken in Ghana 
doorbrengen. Hier zullen wij de schoolbusjes afleveren aan 2 verschillende 
scholen. Uiteraard zullen we ook een kijkje nemen in het weeshuis van 
Child support en op Nandom S.S.S. 
 
Hoe steunen wij Nandom S.S.S? 
Er lopen verschillende projecten op deze school, opgericht door onze leraar 
aardrijkskunde, die ook zelf twee jaar op deze school heeft gewerkt. Al een 
aantal jaren maakt hij met eindexamenleerlingen van het Twickelcollege 
deze reis. 
Emergency Teacher Project Savanne Onderwijs 
In Ghana zijn veel JHS-scholen (Junior High School, leerlingen van 12 tot 
15 jaar) met een leraren tekort. Het Emergency Teacher Project probeert 
dit probleem op te lossen door leerlingen die hun eindexamen hebben 
gedaan les te laten geven op een JHS-school. De oud-leerlingen worden in 
hun examenjaar opgeleid om het jaar daarop les te geven. Voor de oud-
leerlingen is dit ook een goede oplossing, omdat ze pas een jaar na hun 
eindexamen kunnen beginnen aan een vervolgstudie. Veel leerlingen 
zoeken baantjes voor dat "verloren" jaar, maar er is niet zoveel werk. De 
keus valt meestal tussen de ouders helpen op de boerderij of proberen 
betaald les te geven.  
Zowel de nieuwe docenten, de oude docenten als de leerlingen van de 
betreffende scholen zijn erg enthousiast. De jongens geven goede lessen 
en zijn erg gemotiveerd. We proberen dit zo te houden door met een lager 
salaris te beginnen en een maand goed lesgeven te belonen met een 
loonsverhoging. Ze werken dus ergens naartoe. 
Scolarship program Savanne Onderwijs 
Het middelbaar onderwijs in Ghana duurt 6 jaar en is opgedeeld in twee 
scholen. De eerste drie jaar (Junior High School; JHS) zijn gratis. De 
tweede drie jaar (Senior High School; SHS) zijn vaak kostscholen en deze 
vragen schoolgeld van de leerlingen. De school waar ons project loopt 
(Nandom SHS) vraagt ongeveer 100 euro per jaar per leerling. Voor veel 
leerlingen is dit een enorm bedrag, met als gevolg dat ze soms maanden 
school missen om het schoolgeld bij elkaar te sprokkelen. 
Daarom willen we de leerlingen een beurs aanbieden. Dit houdt in dat zij 
een jaar schoolgeld krijgen aangeboden en in ruil doen zij iets terug voor 
het dorp of de school. Dit kan op verscheidene manieren: 

• HIV/AIDS voorlichting geven aan volwassenen en kinderen rondom   
Nandom. 

      • Extra les geven aan de JHS-leerlingen.  
      • Assisteren bij het weeshuis van Child Support. 



 
Wat hebben die scholen nou aan een busje? 
Veel leerlingen in Ghana gaan vaak naar een kostschool, zodat ze dan 
alleen met school bezig kunnen. Thuis wonen betekent vaak dat ze lessen 
missen, omdat ze thuis mee moeten helpen op het land van hun ouders. 
Het nadeel van een kostschool is dat de leerlingen drie maanden lang niet 
van het schoolterrein afkomen. Er zijn geen buitenschoolse activiteiten, 
omdat er geen vervoer is.  
Wij bieden twee scholen een schoolbusje aan, zodat ze deel kunnen nemen 
aan buitenschoolse activiteiten. Een aantal scholen hebben zich hiervoor al 
aangemeld, wij gaan nog twee scholen uitzoeken. De scholen moeten wel 
zelf de invoer van de bus kunnen betalen, ongeveer €2000,-. Dit geeft aan 
dat ze de schoolbusjes graag willen hebben, maar ook dat ze geld hebben 
om de bus te onderhouden, zodat er optimaal gebruik van kan worden 
gemaakt. 
 

 
Het afleveren van een  busje in 2009 

 
Voor meer informatie kun je kijken op www.wegnaarghana.nl of natuurlijk 
contact met ons opnemen. 
                                            Groetjes Romy Nollen en Marlies Bunte 
 
NIEUWS VAN DE KVO 
Dinsdag 16 februari 2010 was de creatieve avond voor de dames van de 
KVO. Nicole Asbreuk van bloemenzaak Gloriosa uit Haaksbergen was de 
cursusleidster. Voor het groen, de oasis en een aparte tak had Nicole 
gezorgd. De leden mochten zelf een schaal meenemen. De dames werkten 
snel door, dus we waren vroeg klaar. Maar de voorjaarsstukken zagen er 
allemaal fantastische uit. 
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Woensdag 17 maart 2010. Pastoor van de Sman uit Borne verzorgde deze 
avond. De heer en mevrouw van Leuteren waren aanwezig voor de nodige 
technische ondersteuning. Pastoor van de Sman is ervaringsdeskundige op 
het gebied van mensenkennis. Zie verdere informatie in het artikel van de 
stichting Hulp Aan Sri Lanka 2 rek.nr. 10.13.99.243 Rabo Haaksbergen-
Enschede. 
Het was een interessante avond en wat kan die pastoor van de Sman 
boeiend en leuk vertellen. De avond werd besloten met een overdenking.  
Volgende activiteit is de kleine fietstocht dinsdag 13 april, half zeven 
verzamelen bij de kerk. De bustocht is op woensdag 9 juni, jawel de dag 
dat de verkiezingen plaats vinden. Opgave is nog mogelijk bij Marga 
Wijlens tel. 074-3676445. Het bestuur heeft gekozen voor automatische 
incasso voor de eigen bijdrage van het reisje na overleg met de aanwezige 
leden. We doen dat in twee keer 1e inning € 15,-- en de 2e inning € 10,--  
                                                                                                Marga  
 
 

Gewoon Beckum Live !! 
Op zaterdag 27 maart 2010 bij het Wapen van Beckum. Een 

geweldig muziekspektakel in een intieme gezellige sfeer. 
Met optredens van Lasgo, de superformatie Melrose en de enige echte  

U2 coverband U2NL + disco Blacklight 
 

 

 
PINKSTERFEESTEN BECKUM 

21 t/m 24 mei 2010 
 
Vr. Seniorenmiddag – Beckumer avond – Hillstreet band  
Za. Beckum’s got talent – keizerschieten – Crystal Dream – Frans Duijts 
met liveband  
Zo. Highlandgames – Fietstocht – Plork e.d. Aannemers – Broadway – 
Wesley – the Hot Studs  
Ma. As’n gek in drek – Piratenfestival - Fred Llorett & the Copacabana’s  
 
Alle dagen disco Blacklight+groot lunapark op het Ossenveeld  
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Nieuws v.d.H.Geest-parochie—Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand April. 
Do. 1 Apr. 19.30 uur: Witte Donderdag 
    Eucharistieviering samen met 
      Parochianen van St. Isidorushoeve. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
    Zang: Koren van beide parochies. 
Vrij.2 Apr. 15.00 uur: Goede Vrijdag 
    Kruisweg. 
    Voorganger: Pastor Ogink. 
    R.Temmink. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
  19.30 uur: Goede Vrijdagviering . 
    Kruisverering. 
    Voorganger: Pastor Geurts. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za.  3 Apr. 19.00 uur: Paaswake 
    Eucharistieviering. 
    Voorgangers: 
    Pastor Hoogland en Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.  4 Apr. 10.30 uur: Hoogfeest van Pasen 
    Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Saris. 
    Zang: Contrast. 
Ma. 5 Apr. 10.30 uur: Tweede Paasdag 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
Za. 10 Apr. 19.00 uur: Toediening Sacrament.H.Vormsel 
    Voorgangers: 
    Vicaris Cornelissen 
    Pastor Ogink. 
    Zang:Contrast. 
Zo. 11 Apr. 09.00 uur: Géén Viering 
Za. 17 Apr. 19.30 uur: Gebedsviering 
    Voorganger: Mevr.Truus ter Avest. 
    Zang: Dames-en herenkoor. 
Zo.18 Apr. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorgangers: 
    Pastor Hoogland. 
    Pastor Klaassen. 
    Zang: Samenzang. 
Za.24 Apr. 19.30 uur: Géén Viering 
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Zo.25 Apr. 10.00 uur: Eerste H.Communie, 
Kinderen v.d.Basisschool. 

    Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
    Zang: Blasiuskids. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 
Mededelingen: 
Op Witte Donderdag is er ná de viering samen koffie drinken 
met de parochianen van St. Isidorushoeve. 
Op Goede Vrijdag staan er bij de ingang v.d. kerk bloemen. 
Men kan daar een bloem van meenemen voor de kruisverering. 
Ná de gebedsviering van 17 April is er ook gelegenheid om 
samen koffie te drinken. 
Om alvast te noteren: 
Op Dinsdag-avond 1 Juni is er in het Parochiehuis de jaarlijkse 
Parochieavond van Beckum. 
 
                                                                    Riky Temmink 
 

Datumbank 
26 maart TVO; vossenjacht Groep 6, 7 en 8 
27 maart TVO; Paaseierenaktie 
27 maart Gewoon Beckum Live; bij het Wapen van Beckum 
28 maart Palmpasenoptocht Beckum na de Viering van 9.00 uur 
31 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 4 april  Paasvuur Hoonhook 
 6 april  Soosmiddag 
 9 april  Dartclub Beckum; Lentetournooi 
10 april  H. Vormsel 
12 april  Groep 6 van basisschool de Bleek bezoekt ‘t Kluenven 
13 april  KVO; Kleine fietstocht 
14 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 april  Zonnebloem; jaarlijkse boottocht 
17 april  Oud Papier 
17 april  Vrijwilligersfeest TVO 
17 april  TVO Tennis; Open Jeugd Tennis Tournooi 
18 april  Open Dag op ’t Kluenven/Opening Buitenseizoen Beckum 

tussen 13.00-17.00 uur. 
18 april  TVO Tennis; Introductie Tournooi 
19 april  Groep 8 van basisschool de Bleek bezoekt ‘t Kluenven 
21 april  Dorpsraad Jaarvergadering 
25 april  1e H. Communie 
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28 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
30 april  Feest voor kinderen van de lagere school 
1 en 2 mei Volle Polle 
15 mei  Oud Papier 
15 mei  TVO; Sport- en spelmiddag TVO Jeugd 
19 mei  Werksoos Beckum-Bentlo-Hengevelde 
21 t/m 24 mei Pinksterfeesten Beckum 
26 mei  TVO; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 
28 t/m 30 mei Jeugdkamp TVO 
29-30 mei TVO; Stormvogelstournooi 
 2 juni  TVO; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
 9 juni  KVO; Op reis 
19 juni  Oud Papier 
19 juni  TVO Tennis; Langstedag Tournooi 
19-20 juni TVO; Beachhandbal Hulsbeek 
4 t/m 10 aug. Muiterweek Beckum 
 
Vakantiedata schooljaar 2009-2010 per onderwijstype 
Vakantieperiode   Onderwijstype 
2 april t/m 5 april  Paasweekend 
30 april t/m 14 mei  Meivakantie 
22 t/m 24 mei   Pinksterweekend 
9 juli t/m 20 aug  Noord  Zomervakantie bo  
  
Van de voetbalbestuurstafel 
Omdat elders in deze BBB al enkele actiepunten worden weer gegeven, zal 
ik me beperken tot de volgende, 
-Op zondag 16 mei 2010 zal het jaarlijkse mixtoernooi worden gehouden. 
 Ook de handbal en volleybal  zullen hieraan meedoen. 
 Desbetreffende commissies zullen hierop terugkomen. 
-Verder wordt er druk gewerkt aan de website. 
Doordat de KNVB ons in de steek liet met sportlink is het allemaal wat 
opgeschoven, maar het ziet er veelbelovend uit. 
Het wachten wordt zeker beloond. 
 
Koninginnedag Beckum 
30 April - start om 9.00 uur bij de school – van schoolplein naar Wildbaan – 
aubade door TNT fanfare – bij school ballonnenwedstrijd – zingen 
Wilhelmus – peuters t/m groep 3 spelletjes in sportzaal – groep 4 t/m 8 
sportief evenement op locaties in Beckum . 
 
De volgende BBB verschijnt 21 april, kopij binnen voor 14 april as. 
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