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

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 ‟t Bolscher, Johan Menkehorst 
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB 
afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

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

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

 

Foto‟s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers 
bankrekeningnr. 95.83.94.318 St. Druk v. Beckum ‟Vrijw.bijdrage BBB‟. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 

BBB-uitgaven 1e halfjaar 2011: 
26 jan. - 23 feb. - 23 mrt. - 27 apr. - 25 mei - 22 jun. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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 
 
33                                              03 
 

De lente is ingetreden en dat doet de mens vaak goed, laten we er ook 
naar handelen… Alles over de dorpsontwikkelingen staat in dit nummer. 
Ook het brede muziekpakket vd. aanstaande Pinksterfeesten. Weer 36 
pagina‟s leesvoer voor de achtenswaardige BBB lezer. 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS 
> De TVO handbaldames1 pakten de laatste (dunne) strohalm door winst 
bij Cometas (21-16) Nog 3 punten pakken in 2 duels, tsja… 
> TVO6 tikte BWO met 10-2 weg en het 5e liet zich wegtikken door 
Markelo met 2-12.. TVO4 kwam met 4-3 verlies net tekort bij Enter en het 
3e won regelmatig bij Diepenheim (0-6). TVO2 toog naar ATC en kwam 
met 3 punten thuis, terwijl TVO1 aan eerherstel deed. Slechts 3-0 winst op 
Erix waar de kansen zich voor TVO opstapelden. Maar de gretigheid doet 
het vertrouwen voor de slotfase vd. competitie toenemen!! 
> „De oud ijzeractie van zaterdag jl. was weer prima geslaagd‟ weet Tom 
Jannink, DCB voorzitter te melden 
> Maandagavond jl. praatte wethouder Lievens bij met TVO, oa. over 
kleedkamerplannen!! Benieuwd of er een opening komt, in de volgende 
BBB meer hierover… 
 

Reumafonds bedankt regio Hengelo/Beckum 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio 
Hengelo/Beckum voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de 
collecte. In de landelijke collecteweek van 27 februari tot en met 5 maart 2011 is in 
Hengelo/Beckum in totaal 11.524,61 euro opgehaald. Hiermee levert de regio een 
belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 
Alleen al in de wijk Beckum/Oele is bijna € 1000,- opgehaald, 
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT ! 
 

DEZE MAAND in één volzin 
De contrasten in de wereld worden via de moderne media dagelijks nog eens 
schrijnend voor ons opgetekend, want de burgerellende/oorlog in Libië en een 
ontredderd Japan stemmen de mensheid somber –en wat te denken van die 
onvoorstelbare ING bonussen- terwijl we ons ook druk lijken te maken over hoge 
benzineprijzen, apres-ski parties, megastallen en andere ongemakken in ons leven, 
terwijl Beckum wellicht het-mooiste-dorp-in-Twente wordt! 
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Wat u allemaal leest in deze maart BBB 
> Laatste Week Nieuws  > Koninginnedag Beckum 
> Dorpsraad actua > Uit de archieven; 
> TVO Bestuurstafel > Zwart op Wit 1977 
> Vrijwilligersfeest TVO > Laat wakker geworden 
> Carnaval in Beckum > Luk Akkefietjes 
> Zonnebloem nieuws > Vastenactie project 
> Wist u datjes > Thema-avond Missie 
> Volle Polle niet in 2011 > Hardlopen Boekelo 
> Alles over de Pinksterfeesten > Midvastenwandeling Beckum 2011 
> Sponsoren CArbagerun 2011  > Beckums talent 
> TVO3 handbal kampoen > Concert Hengelo  
> Palmpasenoptocht > Dodenherdenking Beckum 
> Handbal scheidsrechters  > Paasvuur Beckum 
> Twintig Voorzetten René Vijn > Ontmoetingsdag Zonnebloem 
> Opinie Jan Busscher > Jeugdraad actief 
> Loopclinic TVO jeugd > Parochienws/Datumbank 
> Ruilbeurs voetbalschoenen  > Mijmeringen 
 

Dorpsraadnieuws maart 2011 
Nieuws van de WOZOCO 
Portefeuille:   Welzijn/Ruimtelijke Ordening 
Contactpersoon:  Marga Waanders/Eric Groothuis 

Zoals u waarschijnlijk al wel hebt gezien is Langezaal begonnen met de 
voorbereidende werkzaamheden inzake de bouw van de Beukenhof. 
Gaandeweg word er ruimte gecreëerd om met de bouw te gaan starten. 
Wij zijn ons aan het beraden hoe we de start van de bouw van de 
Beukenhof via een activiteit o.i.d. onder de aandacht kunnen brengen. 
Suggesties welkom via: communicatie@dorpsraadbeckum.nl. 

Uitslag Provinc. Staten verkiezing stembureau Beckum 
Portefeuille:   Communicatie 
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke 

Hieronder ziet u de uitslag van de provinciale statenverkiezingen zoals er in 
het stembureau van de Basisschool in Beckum gestemd is. 
CDA   184 
VVD   112 
PVV  86 
PvdA   46 
SP  34 
D66  17 
50 plus   14 

../11%20jan/communicatie@dorpsraadbeckum.nl
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Groen Links 11 
Christen Unie 4 
PvdD  3 
Totaal 511 uitgebrachte stemmen. 

Telefoonboekje Beckum e/o 
Portefeuille:   Communicatie 
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke. 

Als losse bijlage in deze BBB vind u een inlegvel met aanvullingen voor het 
telefoonboekje. Reactie en opmerkingen die te maken hebben met 
overlijden of verhuizingen heeft de werkgroep zo goed mogelijk verwerkt, 
echter is niet alles bekend bij de werkgroep, ondanks de herhaalde 
oproepen om mutaties.  
Nogmaals hierbij de oproep: 
MELD UW MUTATIE VIA HET FORMULIER UIT HET NIEUWE BOEKJE OF 
VIA DE WEBSITE: WWW.DORPSRAADBECKUM.NL.  

Jaarvergadering Dorpsraad 
Portefeuille:   Secretariaat/Communicatie 
Contactpersoon:  Rob van der Keur/Marianne ter Bekke. 

Op woensdag 20 april 20.00 uur vind de jaarvergadering van de dorpsraad 
plaats in „t Proggiehoes. Graag willen wij u allen hiervoor van harte 
uitnodigen. Na het vaste (korte) programma willen we met u als inwoners 
van Beckum in discussie gaan over de verschillende zaken die ons dorp 
aangaan. De agenda en het jaarverslag van afgelopen jaar zal binnenkort 
via de vaste kanalen in het dorp verspreid worden. Volgende reguliere 
vergadering vindt plaats op woensdag 6 april 20.00 uur in ‟t Proggiehoes. 
Namens de Dorpsraad                               Marianne ter Bekke-Morskieft 
                                                                  Portefeuille Communicatie 
 

Beleidsplan TVO voetbal 
De voetbalafdeling kent veel enthousiaste mensen die hart hebben voor de 
voetbalsport. Het moet echter ook gezegd worden, dat er geen heldere 
structuur is. Voor veel mensen is het onduidelijk bij wie je moet zijn, voor 
welke vraag. De gezamenlijke doelen kan niemand echt benoemen en 
communicatie verloopt niet altijd goed. Hoogste tijd voor transparantie en 
duidelijkheid. We zijn vanuit het TVO voetbalbestuur bezig met het 
scheppen van duidelijkheid en ter ondersteuning van dat alles maken we 
samen een beleidsplan. Samen is niet alleen bestuur, maar samen is de 
hele vereniging. We willen duidelijke doelen formuleren en zorgen voor 
heldere verenigingsstructuur. 
We willen graag jouw mening over het te voeren beleid van TVO voetbal. 
Je kunt jouw mening kwijt bij de secretaris; Gerard Lansink Rotgerink, tel 
074-3676190, mail: glr.beckum@kpnplanet.nl 
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We staan ook open voor opmerkingen van algemene aard, ook al hebben 
ze niet direct iets met het toekomstige beleid te maken.  
Iedereen mag zijn mening geven, spelers, leiders, trainers, ouders, 
donateurs, sponsoren, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij onze 
vereniging. Met vriendelijke groet, 
             TVO voetbalbestuur, Stefan de Wit en Gerard Lansink Rotgerink 
 

Hè vrijwilliger van TVO !!!  
Ben jij scheidsrechter, kantine- of beheerdienst medewerker, ben 
je leider of was je iedere week de sokken van het 1e? Wat je ook 
doet voor de handbal, voetbal, volleybal of gym/trim; TVO wil je 
graag bedanken voor je inzet als vrijwilliger!  
Daarom ben je bij deze van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest op zaterdag 9 april in de kantine van ‟t Geertman. Om 
20.00 uur staat de koffie klaar en gaan we er onder het genot van een 
hapje, een drankje en een leuke activiteit, een gezellige avond van maken. 
Je partner is natuurlijk ook van harte uitgenodigd! 
Wil je je in verband met de organisatie even aanmelden via 
susan17annink@hotmail.com of door je in te tekenen op de lijst in de 
kantine? We zien je graag zaterdag 9 april!  Tot dan!  
                                                        TVO Handbal, de jong- recreanten 
                                                                             Namens TVO OMNI  
 

Carnaval in Rio? Nee in Beckum!! 
Bij binnenkomst kijk je even de ogen uit. De sportzaal is vol met zingende, 
springende, dansende en vooral fraai uitgedoste kinderen, carnaval 
nietwaar? De (feest)muziek van Paul staat op volle (volume) toeren en de 
ook deels verklede ouders zitten/staan veelal achterin, maar dan wel met 
de camera in aanslag natuurlijk! Want hun kroost, hun trots zit, danst en 
springt mee in de kindermassa. 
 Rosenmontag schrijven we, De Dag om carnaval te vieren. Terwijl vanuit 
de historie in Beckum aan het begin van die avond aan verslaomsgek 
spöl‟n werd en wordt gedaan door de jeugd; foekepotterij, huis aan huis 
trekkend en zingen voor snoep, fruit of een andere attentie. (Vroeger kreeg 
je ook kleingeld voor de vastenpot of een stuk harde worst…). Vroeger ja, 
toen we nog de Beckumer Ossens hadden met hun residentie bij Annink-
Pot. Die tijd ligt ver achter ons…  
Maar we hebben nu dus het carnavalsfeest voor de schooljeugd op die 
maandagmorgen. En de jeugd heeft er zichtbaar zin in. Tegen half twaalf 
worden prijswinnaars bekend gemaakt door juffrouw Karin. Amber bij de 
kleuters, Pim bij de onderbouw, Lotte (als meneer Willy) bij de bovenbouw 
krijgen een fraaie prijs en applaus voor hun originele kleding. En er zijn 
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bekers voor Jet, Angelie en Jnge vd. onderbouw en voor Britt en Julia vd. 
bovenbouw. 
De organisatie is strak en voortreffelijk. Het feest is voorbij, de kinderen 
pakken allemaal hun stoel en lopen ermee naar hun klas al dan niet 
begeleid door hun vader, dan wel moeder. Binnen een half uur is de boel 
opgeruimd. Het was mooi, het was leuk met veel kinderen/ouders. Beckum 
leeft nog volop! 
                                                                                            Jan Ottink 
 

 
 
 

Zonnebloem nieuws 
Op zaterdag 4 juni er weer een Zonnedag in „t Proggiehoes. We maken er 
weer een gezellige dag van, dus houdt  deze datum alvast vrij. De officiële 
uitnodiging hiervoor komt nog. 
                                                               Zonnebloem afdeling Beckum 
 

Wist u datjes… 
>TVO b1 walste over NEO heen met 10-1 en a1 moest in TVCa2 met 1-3 
haar meerdere erkennen. Het 6e werd overtroefd door Borne en TVO5 kon 
een 0-3 voorsprong bij Buurse5 niet vasthouden en leed een 5-4 
nederlaag. Het 4e haalde de volle buit binnen na de partij tegen GFC4, 4-1 
en TVO2 ontving koploper Wilhelm.school. Na enkele benauwde momenten 
in de eerste minuten kreeg het 2e controle over de partij. Halverwege de 2e 
helft scoorde Stef na een assist van Danny 1-0 en de onverwoestbare „man 
of the match‟ Hugo zorgde voor 2-0. Zodat TVO2 op dat moment zowaar 
lijstaanvoerder is!  
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> TVO1 ontving de nr.3 vd ranglijst Rekken en had de achterste linies nou 
wel gesloten. De beweeglijke gasten werden goed bespeeld, Joost tikte 1-0 
binnen en Barilett zorgde vlak voor rust voor een mentale opsteker; 2-0. 
Ook het 2e part kon Rekken geen vuist maken en TVO speelde 
geconcentreerd naar kostbare winst.  
 

> TVO handbal dames1 hielden DSVD2 net onder zich, prima 20-19 zege, 
TVO3 (kampioenschap wordt nog gevierd!) walste over Stevo heen. TVO6 
kwam bij Hengelo tot een gemoedelijke 6-9 overwinning en het 4e kon het 
niet bolwerken tegen Delden. TVO3 liet het lastige doch sportieve Reunie 
met lege handen vertrekken, 2-0 en TVO2 ontving mede-koploper Vogido3. 
Een vrij vroege achterstand kon niet worden goedgemaakt na een futloze 
1e helft, oorzaak?.. Het 2e deel zette TVO wel een tandje bij, maar de 
gasten bleven relatief gemakkelijk overeind, 0-1 dus... TVO1 toog naar 
Holten en kon de goede lijn tegen Rekken niet doortrekken. Na goed 
herstel van TVO in de 1e helft zakte het spelpeil het 2e deel bij beide 
ploegen. Een remise leek aanstaande maar -weer- onoplettendheid 
betekende een 2-1 nederlaag voor de Beckumers. 
> Bij WVV moesten de handbaldames1 weer buigen. Na een inhaalrace 
van TVO was het laatste woord weer aan WHC, 22-19… 
 
 

Canceling Volle Polle 2011 
Via deze weg willen wij jullie mededelen dat Volle Polle 2011 niet door zal 
gaan. Er is gezocht naar een geschikte datum, maar door verschillende 
andere evenementen en de motor- en autocrosskalender hebben we dit 
jaar geen weekend kunnen inplannen voor ons evenement.  
Het bestuur heeft daarom besloten om Volle Polle niet door te laten gaan 
en in 2012 met een geheel nieuwe opzet te starten. We willen alle 
sponsoren, deelnemers, helpers, grondeigenaren en een ieder die direct of 
indirect met ons evenement te maken heeft nogmaals bedanken en we 
zien iedereen graag terug tijdens Volle Polle 2012.  
Vriendelijke groet,  
                                   Namens de organisatie Volle Polle Anton Mentink 
 

Pinksterfeesten Beckum 2011  

Het muziekprogramma 
We zijn druk met de voorbereidingen voor de as. Pinksterfeesten. 
Aangezien de agenda‟s voor de muziekaanvragen al een tijd open zijn, 
hebben we de muziekkeuze nu in beeld. Het programma ziet er dan ook als 
volgt uit: Het gehele weekend zal Black-Light voor de muzikale 
ondersteuning zorgen.  
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Vrijdagavond 

Slow Down 
Vijf mannen uit Eibergen, Haaksbergen en Almelo, met allen een ruime 
ervaring in diverse bands, onder andere Bitter Kind, Liberty en Fully 
Completely hebben zich samengevoegd met als doel verschrikkelijk veel lol 
te maken met muziek daterend van de jaren zeventig tot nu. Alles kan 
zolang het maar Rockt, van Hazes tot U2, van Queen tot the Romantics. 
Slowdown bestaat uit: Jan ter Avest (gitaar en mondharp), Martin Ottink 
(zang en rammelaar), Hans Beumer (drums), Rik Ottink (gitaar en zang) en 
Michel Beld (bas) 
 
Zaterdagmiddag circa 16.00 uur:  
Kinderdisco met Black light 
Zaterdagavond: 

Tilt met blazerssectie  
Ze begonnen als kwartet maar gaan alweer jarenlang met zijn vijven door 
het leven. De mannen van Tilt zijn met hun coverrepertoire graag geziene 
gasten in feesttenten en discotheken maar ook op bruiloften en partijen. 
Uitgangspunt bij elk Tilt-optreden is dat de tent op z'n kop moet. 

Only Seven Left  
Only Seven Left bewijst maar weer dat er geen minimum leeftijd op 
serieuze rock staat. Deze jonge Hilversumse pianorockband staat weliswaar 
aan het begin van hun carrière maar de toekomst ziet er veelbelovend uit. 
De band speelde al in Ahoy met Tokio Hotel en in Paradiso als 
voorprogramma van De Dijk. De hoofdingrediënten zijn stevige gitaren, 
poëtische teksten en pakkende melodieën. De piano zorgt voor een 
verfrissende sound met een melancholisch tintje. 
Zondagmiddag circa 16.30 uur: 

Patatje Metal 
Patatje Metal is afkomstig uit Eindhoven. De band heeft onder andere 
gespeeld op de Zwarte Cross in 2004, Lowlands in 2006 en Dauwpop in 
2009. Ook zijn zij tweemaal te gast geweest bij Giel Beelen op 3FM. De 
band mengt Nederpopklassiekers met glamrock en hairmetal. Op het 
podium hebben zij een ludieke presentatie, met daarbij horende komische 
pseudoniemen. 
 
Zondagavond: 

Trip to trip & Fasten your Seatbelts  
Tijdens de midwinterfeesten hebben Trip to Trip en Fasten Your Seatbelts 
laten zien dat ze nog steeds de zaal op de kop kunnen krijgen.  Iedereen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Cross
http://nl.wikipedia.org/wiki/2004
http://nl.wikipedia.org/wiki/A_Campingflight_to_Lowlands_Paradise
http://nl.wikipedia.org/wiki/2006
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dauwpop_(Hellendoorn)
http://nl.wikipedia.org/wiki/2009
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giel_Beelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/3FM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederpop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glamrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hairmetal
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die in de jaren negentig bij Bill‟s Bar, Groothuis, Bruins of Dieka kwam, 
kent Trip to Trip en Fasten Your Seatbelts. Deze kwalitatief sterke top 40 
bands hebben de handen ineen geslagen en gaan samen verder onder de 
naam “The Trip & Fasten band”. In 2011 gaan ze “on tour”. 

Diva’s of Dance 
De internationale hit-successen als: "No Limits", "Dreams" en natuurlijk 
"Sex On The Beach".... liggen bij iedereen nog als de dag van gisteren in 
het geheugen. De dance diva's: Anita Doth (2 Unlimited), Linda Estelle (T-
Spoon) & Des'Ray (2 Brothers) domineerden om beurten de verschillende 
hitlijsten en podia in binnen- en buitenland. 
Zeer regelmatig kwamen zij elkaar tegen, in kleedkamers, bij optredens 
voor radio & tv. Maar nog nooit stonden zij samen op één podium in één 
show....... Hier is nu verandering in gekomen! 
Bestaande uit een wervelend showblok met de grootste hits uit de 90-er 
jaren van collega artiesten... en natuurlijk een ultra swingende hit-mix 
waarin de grootste successen van deze dance diva's zelf de revue 
passeren....Het resultaat: Een sensationele act met drie internationale 
toppers, tezamen in één fantastische show! En reken maar dat deze dames 
weten hoe zij een feestje moeten bouwen 
 
Maandagmiddag 17.30 uur: 

Wir sind spitze  
Zo heet de nieuwste Zuid-Limburgse party-apres-ski band. Voor een 
avondje degelijke”Stimmung” zit je met  “Die Neue Alpen-Spatzen-Buben-
Rocker-Schlager-Freunde & Oberkainer-Pop-Rebellen-Kapelle ”zeker goed!. 
Als een wervelwind overdonderen zij het publiek met “Die Populairsten 
Polka‟s, die Schönsten Schlager, die Rassigsten Rocker und die Blödesten 
Ballermann-Hits”. Voeg hier nog een Nederlands- en Limburgstalig uitstapje 
aan toe gecombineerd met de nodige verkleedpartijtjes, goede PA en 
spetterende lichtshow en de eigenaardige mix van “Wir Sind SPITZE!” is 
een feit. Door de professionele muzikale achtergronden van deze 5 
rasmuzikanten geeft een avondje met “Die Gebrüder Spitze!” 100% 
feestgarantie!  
 

Pinksterfeesten 
Beckumer avond vrijdag 10 juni 
Nog een paar maanden en dan is het alweer zover: 
Pinksterfeesten Beckum! 
Dit jaar organiseren we, evenals vorig jaar, op de 
Beckumer avond, een dart- c.q. quiz-evenement. Het 
programma is iets aangepast ten opzichte van vorig jaar. 

De mensen die niet darten zullen een spel spelen. Wanneer dit is afgerond 
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zal met het hele team de quiz worden gespeeld. Kortom, je hoeft niet stil 
te zitten! 

Ook dit jaar hebben we weer voor een 
spelevenement gekozen, zodat mensen gezamenlijk 
naar de tent kunnen komen om actief deel te 
nemen en de strijd met elkaar aan te gaan. 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen!!  
 
Over de manier van aanmelden etc. worden 
jullie nog nader geïnformeerd.   
 
 

De kinderfeesten 
Zaterdagmiddag is kindermiddag voor alle kinderen van 2 tot en met 14 
jaar. Wij willen dit jaar beginnen met een feestelijke optocht richting 
feestterrein . Kom met z‟n allen op het schoolplein met zo‟n origineel 

mogelijk voertuig, bv. gepimpte fiets, skelter, 
kinderwagen etc  om vervolgens gezamenlijk 
richting feestterrein te gaan. Voor de leukste 
uitvoering hebben we leuke prijsjes. 
Vervolgens vindt “ Beckum‟s got talent” 
plaats voor groep 3 tot en met 14-jarigen. 
Opgeven kan bij Angeline te Lintelo  telefoon 
074-3676375. Voor de peuters/kleuters is er 
een gevarieerd programma georganiseerd. 
Eind april komen de collectanten weer langs 
voor een bijdrage. Dit geld is voor de 
kinderfeesten en overige activiteiten in 
Beckum georganiseerd voor de jeugd van 2 
tot en met 14 jaar. We hopen er op deze 
manier met z‟n allen een leuke middag van te 
maken! Hiernaast en hieronder staan enkele 
voorbeelden, dus leef je uit!!! 
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Bekendmaking Sponsordoelen  
Carbagerun 2011 
Geachte lezer, Wij, Edwin Wijlens, Richard Ragbourn, Ivo Temmink, Tom 
Ellenbroek, Tim Wielens, Peter Horstink, Anton Mentink en Bas ter Avest 
hebben in de BBB editie van december een oproep geplaatst betreffende 
de zoektocht naar een speciaal sponsordoel/ doelen waarvoor wij tijdens 
onze rit een bijdrage willen ophalen. Er zijn vanuit Beckum en omstreken 
een aantal leuke initiatieven aangedragen als zijnde sponsordoelen. Uit 
deze inzendingen hebben wij een selectie gemaakt zoals hieronder 
weergegeven. Extra informatie over onze doelen is te vinden op onze 
website. www.dukesofbeckum.nl Extra informatie over de Carbagerun is 
uiteraard te vinden op www.carbagerun.nl 
De doelen waarvoor wij ons gaan inzetten zijn onderstaande: 

1. Bijdrage TVO ten gunste van vrijwilligerswervingsactie (bijv. 
nieuwe scheidrechters tenues)  

2. Ouderensoos Beckum 

3. Werkgroep jeugd Beckum 

Nu wij de doelen hebben vastgesteld zullen wij bedrijven en 
particulieren gaan benaderen voor een kleine donatie voor 
de goede doelen. De sponsor krijgt dan de mogelijkheid zijn 
logo te plaatsen op onze website, www.dukesofbeckum.nl, 
en een sticker aan te leveren welke geplaatst zal worden op 

een van onze auto‟s. 
Voor verdere vragen verwijzen wij u verder naar onze website. 
                                                                    Bestuur Dukes of Beckum 
 

TVO Handbal Dames 3  Kampioen! 
Na een zwaar jaar voor TVO handbal met slechts twee teams in de 
competitie, startte TVO dit seizoen weer met een derde team in de vierde 
klasse. TVO 3 staat voor een fanatiek en sportief potje handbal, waarbij de 
gezelligheid zeker niet mag ontbreken!  
 
Het seizoen begon goed en voor iedereen groeide ook weer het plezier in 
het handballen. Ondanks een krappe bezetting bleven wij onze wedstrijden 
winnen en met nog vijf wedstrijden te gaan stond het kampioenschap al op 
onze naam. Maar natuurlijk gaan wij de uitdaging aan om aan het eind van 
het seizoen de ongeslagen kampioen te worden van de vierde klasse! 
Daarvoor moeten nog drie tegenstanders verslagen worden: BWO, DSVD 
en Bentelo. 

http://www.dukesofbeckum.nl/
http://www.carbagerun.nl/
http://www.dukesofbeckum.nl/
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Bij deze willen wij iedereen uitnodigen om ons te komen aanmoedigen bij 
onze laatste spannende wedstrijd tegen de nummer twee: Bentelo. Deze 
wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 2 april om 19.00 uur in De Marke in 
Hengevelde. 
Nadien wordt ons kampioenschap groots gevierd en wij zouden het leuk 
vinden om dit samen met jullie doen! 
Voor diegene die ook FC Twente een warm hart toedraagt: gratis Ere 
Divisie Live in de sportkantine van De Marke  

Allemaal tot ziens op ons kampioensfeest! 
                                                                        Carmen namens TVO 3 
 
 

Palmpasenoptocht Beckum 
Net als voorafgaande jaren willen we dit jaar 
weer een palmpasenoptocht organiseren voor de 
kinderen. Dit zal plaats vinden op: Palmzondag 
17 april 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. Voor de 
kinderen is er drinken en iets lekkers. Het is wel 
de bedoeling dat iedereen zelf voor een 
palmpasenstok zorgt. 
Wij hopen er samen een mooie morgen van te 
maken. Tot 17 april. 

                                                               Namens De Kindernevendienst 
 

Problemen aantal spelleiders/scheidsrechters  
bij TVO 
Binnen de afdeling handbal is het een afspraak dat elke vereniging 
scheidsrechters levert voor ongeveer de helft van alle competitie 
wedstrijden die dat seizoen gespeeld moeten worden. 
Er is een groep mensen binnen TVO die we hiervoor mogen inzetten. Nu 
heeft deze groep scheidsrechters recent nog eens opnieuw aangegeven dat 
het aantal wedstrijden per persoon  voor veel mensen een te grote 
belasting is.  
Hier is binnen TVO uitgebreid over gesproken en de zaken zijn nog eens op 
een rijtje gezet. We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
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 De dames uit de B-jeugd willen we kennis laten maken met het 
fluiten van wedstrijden door ze af en toe te vragen wedstrijdjes te 
fluiten bij de toernooien die voor de jongste speelstertjes worden 
georganiseerd. 

 Voor de dames A-jeugd is het van belang dat ze zelf de spelregels 
goed leren. Om dit te bereiken gaan we ervan uit dat al deze 
dames een keer de cursus spelleider gaan volgen. Voordeel 
daarvan is dan ook dat  deze dames dan de wedstrijden van de 
jeugd kunnen fluiten.  

 Daarna is het een optie om de cursus scheidsrechter te volgen. 
Op die manier zullen er elk jaar meerdere mensen het team 
scheidsrechters komen versterken.  

 Doordat de spelleidsters de jeugdwedstrijden gaan fluiten blijven 
er minder wedstrijden te verdelen onder de scheidsrechters. 

 Ook voor het fluiten van de wedstrijden van de recreanten (die zijn 
op door-de-weekse dagen) wordt een oplossing gezocht bij 
voorkeur binnen de recreanten zelf. 

 

Voor nu zijn alle dames vanaf de A-jeugd benaderd met de vraag wat zij 
voor de vereniging kunnen en willen doen. Dit heeft geresulteerd in een 
flink aantal opgaven voor zowel de cursus spelleidster (die zo snel mogelijk 
gepland gaat worden)  als  voor de cursus scheidsrechter (die in het najaar 
2011 zal starten).  
Concreet betekent dit dat tot die tijd de huidige groep 
scheidsrechters/spelleiders nog steeds zwaar belast gaat worden.  Door 
onderling goed te overleggen en de wedstrijden eerlijk en vooral op tijd te 
verdelen hoop ik dat het team spelleider/scheidsrechters dit tot die tijd 
volhoudt!  
                                Thea Lintsen, namens de technische commissie TVO 
 

Twintig Voorzetten op                                        René Vijn 
 
Deze Twintig Voorzetten aan Beckumers lopen 
uiteen in de hoedanigheden als ex- profvoetballer 
tot aan schooldirecteur. „Dat mot kön‟n in Beckum‟, 
ook in 2011… In de vorige uitgave keken we in de 
keuken van André Karnebeek en nu staat dus een 
schooldirecteur in de schijnwerpers. Directe 
aanleiding was onlangs zijn stoppen als TVO 
tennisvoorzitter. 
Hij heeft zich lekker genesteld in de vroegere 
boerderij van de Boode (Boodnbroer voor insiders!), 
trouwde met de dochter, ze kregen 2 kinderen en 
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hij heeft sindsdien „de beste schoonmoeder van Nederland‟. Zijn 
maatschappelijke carrière lag aanvankelijk bij het AOC in Almelo als 
adjunct-directeur om naar het AOC in Twello over te stappen als (jawel) 
directeur. Bij TVO volleyde hij jarenlang, even in de competitie en later als 
recreant. Maar toen TVO tennis erbij kwam in Beckum, ging hij dat 
spelletje ook beoefenen. Vervolgens nam hij bestuurlijke verantwoording 
en werd tennisvoorzitter. Door zijn drukke baan kwam het bestuurswerk 
voor Beckum in de verdrukking en hij is na 10 jaar gestopt als TVO 
tennisvoorzitter (zo lazen we ook in de vorige BBB). Reden genoeg om 
deze bescheiden doch betrokken Beckumer nader te belichten in;  
Twintig Voorzetten voor René Vijn. 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
51, getrouwd met Monique, 2 kinderen Jessy en Elroy, locatiedirecteur AOC 
Oost, Twello, ons boerderijtje, tennis, motorrijden en veel van de wereld 
zien. 
 

De sportcarrière: 
Lang geleden begonnen met voetbal, maar gestopt i.v.m. de studie. Nadien 
lange tijd volleybal gespeeld. In oktober 1994 begonnen met tennis en 
sindsdien sta ik, op zondagmorgen, met een vast groepje op het mooie 
tenniscomplex. 
 
Het hoogtepunt: 
Echte sportieve hoogtepunten heb ik niet gehad op enkele 
kampioenschappen na met de recreanten van de volleybal. Bij het tennis 
één keer kampioen geworden bij de mix dubbel, maar goed, de deelname 
was ook zeer beperkt. 
 
TVO volley en TVO tennis, geef de grootste verschillen als 
sportbeleving en organisatie: 
Ik mis nog steeds het teamgevoel van het volleybal, het fanatisme, ergens 
samen voor strijden. Tennis is individueler, ondanks dat ik altijd dubbel 
speel. Voordeel van tennis is dat wij zondagmorgen kunnen tennissen. 
Door de week heb ik te weinig tijd. Er zijn geen grote verschillen tussen de 
organisatie van beide. Enthousiaste vrijwilligers dragen de verenigingen. 
Ondanks het bestuur van TVO Tennis nu nog steeds een vacature kent. 
 
Je maatschappelijk carrière voert langs agrarisch opleidings-
gebied: Heeft dat altijd jou interesse gehad?  
Het is toeval dat ik meteen  in het groene onderwijs terecht ben gekomen, 
maar sindsdien eraan verknocht. Het is kleinschalig, veilig, leerlinggericht 
en heeft veelal een hoge kwaliteit. Er is veel aandacht voor de leerling. 
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Juist het kleine spreekt mij aan. Ik heb een hekel aan die grote 
leerfabrieken. De combinatie van het wonen in het buitengebied en het 
groene onderwijs is wel heel prettig/handig. 
 
De kinderen spelen bij TVO handbal en voetbal, halen ze het 1e?  
Is dat belangrijk? Volgens mij gaat het veel meer om het teamgevoel. 
Vooral in een kleine gemeenschap zoals Beckum is sport een belangrijk 
deel van het sociale gebeuren. Laten wij er zuinig op zijn. 
 
De verkiezingen zijn achter de rug; blij met de uitslag? 
Eigenlijk wel. Ik ben wel benieuwd wat dit rechtse kabinet kan klaarspelen. 
Ondanks, ik kan het huidige beleid van de minister van Onderwijs (Marja 
van Bijsterveld) nog geen succes vinden (de bezuinigingen op Passend 
Onderwijs). 
 
Het nieuwe beleid, minder natuurbescherming/meer ruimte voor 
agrariërs heeft mijn instemming: 
Ja, maar ik ook wel zorgen heb over de megastallen en de eventuele 
gevolgen voor de gezondheid. Denk aan de bijv. Q-koorts. Ik weet niet of 
het optimale rendement in de landbouw bereikt kan worden met 
grootschaligheid. Maar meer ruimte voor de landbouw betekent niet dat de 
natuur er onder moet lijden….. 
 
De ontwikkelingen in Beckum (woningbouw/kleedkamers etc) 
worden afgeremd door gemeentelijk geldgebrek, je mening 
hierover: 
Natuurlijk is de inbreng van de gemeente onontbeerlijk, maar soms 
verbaas ik mij wel over de gemaakte keuzes. Rond de kleedkamers waren 
er, enkele jaren geleden, mogelijkheden. Toen niet, nu wel? Daarnaast 
moeten alle clubs in Beckum meer willen samenwerken. Niet met het doel 
er zelf beter van te worden, maar dat Beckum er beter van wordt. Soms 
betekent dat dat je water bij de wijn moet doen. Een mooi voorbeeld vind 
ik de samenwerking tussen TVO Omni en TVO Tennis bij de realisatie van 
het handbalveld. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, radio aan, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten en… 
Toiletteren, uitgebreid met gezin ontbijten, koffie, geen krant en onderweg 
naar Twello altijd Radio 1. Het laatste nieuws en benieuwd naar de 
analyses van Tom van ‟t Hek. 
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Hollandse soap op tv en ‘de lawine’ van X factor-popstars-voice 
etc: 
Afschuwelijk, niet aan mij besteed. Op z‟n tijd voetbal (natuurlijk Twente) 
en andere sporten en prachtige documentaires van bijv. Discovery. Maar 
NCIS vind ik ook wel leuk om naar te kijken. 
 

BBB is een mooi blad, maar..: 
Waarom maar? Veel info van en voor ons dorp. Soms een beetje veel TVO, 
maar ik lees het altijd. 
 

Ik woon met mijn gezin op een mooie plek in Beckum: 
Absoluut. Wat kun je nog meer wensen? 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel 
aan…: 
Doorzetters, mensen die uitdagingen aan durven te gaan en voor mensen 
die eerlijk zijn. Ik heb een grote hekel aan achterbakse klets. Wees eerlijk, 
durf voor je mening uit te komen. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Een moeilijke keuze. In de winterdag lust ik heel graag de winterkost, maar 
lekker uit eten sla ik ook niet af. Dat doen wij dus regelmatig. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 
Afgelopen week André Manuel gezien; fantastisch. Echt gelachen. Guido 
Weijers is ook erg goed. Mag ik graag naar toe gaan. 
 

Favoriete tv programma’s en muziek: 
Heb ik niet echt. Ik blijf voor geen enkel programma thuis en ik houd van 
afwissende muziek: van de jaren 60 tot de hedendaagse muziek (bijv. Blof) 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Zuid Amerika. De natuur en de cultuur lijkt mij werkelijk uniek. Dan liefst 
een avontuurlijke rondreis vanuit de Amazone, via Bolivia naar bijv. Chili. 
Peru lijkt mij ook super.  
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Liever niet, ik heb de uurtjes nodig, maar voor een reis(je) mogen ze mij 
altijd wakker maken. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
TVO Tennis is een fijne, gezonde vereniging. De naam TVO is toentertijd 
gekozen om evt. samengaan met TVO Omni mogelijk te maken. Ik denk 
dat het voor beide verenigingen goed zou zijn om hier eens kritisch naar te 
kijken en de mogelijkheden te bespreken. Samen sta je sterker. 
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OPINIE, de wereldvisie door Jan Busscher 
Truc mislukt? 
Er gaan stemmen op dat de militaire operatie met de helikopter in Libië 
heimelijk bedoeld was als verkiezingsstunt. Door onverwachte 
omstandigheden is dit voor het kabinet dus op een dramatische mislukking 
uitgedraaid. Of deze zienswijze op waarheid berust weet ik niet, maar het 
zou me niet verbazen. Nu we het er toch over hebben, waarom gaan we 
ook alweer stemmen?  
Wat ons wordt geleerd… Als u niet stemt hebt u geen recht van 
spreken. Maar is het niet zo? Als u stemt geeft u iemand de volmacht 
om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist 
weg. 
Wat ons wordt geleerd … Als u niet stemt gaat uw stem naar de 
grootste partij. Feit is… Dat deze mythe zorgvuldig in stand wordt 
gehouden door de media en de politiek zelf. Onzin dus! 
 

Wat ons wordt geleerd Uw stem heeft invloed.   
En zo pakt het uit … We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten 
gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in alle 
kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast 
coalitievorming) bepaald door uw stem. Ondanks die verschillend 
samengestelde regeringen is geen sprake geweest van merkbare 
beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich 
gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder 
vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van 
energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde 
astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename 
van vaste lasten, etc. En dan praten we nog niet over referenda, Europese 
grondwet, veel te goedkoop ingeruilde guldens en de noodzaak van 
voedselbanken. Wie heeft hier voor gestemd? 
Wat ons wordt geleerd Onze regering vertegenwoordigt het volk.                                             
De werkelijkheid De 2e kamer bestaat uit „volksvertegenwoordigers‟  
Politici vertegenwoordigen van alles, maar al lange tijd, zeker niet in de 
eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over 
geld en de verdeling ervan. De grootste financiële belangen liggen bij het 
bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het 
belang. 
 

Wat veel mensen denken..Ik maak een keuze op basis van neutrale 
informatie. Is dat ook zo?... Om een gefundeerde keuze te maken, moet 
u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie 
nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, 
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televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van 
informatie. Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) 
wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook 
onze RTL‟s en SBS‟en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn 
gefinancierd door de grote banken. 
 
Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun 
belangen behartigen. De publieke omroep is een staatsomroep, en in die 
zin dus eigendom van de politiek. Alle mediabedrijven maken gebruik van 
persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land 
een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De 
belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al 
decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter 
wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. Zowel de 
commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel 
belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in 
hun belang is. In het belang van grote bedrijven, banken, en van de 
politiek zelf…  
Hier zal ik het maar bij laten en geen paniek, als je niet te diep nadenkt, 
klopt alles. 
                                                                                       Jan Busscher 
 

Ruilbeurs voetbalschoenen 
Aan ouders van de jeugdspelers; 
Tegenwoordig wordt er nogal eens geroepen dat we in een 
zogenaamde wegwerpmaatschappij leven. Om dit enigszins tegen te 
gaan heeft de jeugdcommissie voetbal hierop een ludieke actie 
bedacht. 
Wij zijn van plan om ongeveer twee tot drie keer per jaar een zogenaamde 
ruilbeurs voor voetbalschoenen op te gaan zetten waarmee we denken te 
kunnen bijdragen aan het zinloos weggooien van nog redelijk tot goede 
voetbalschoenen van onze jeugdleden. De bedoeling is om er na de 
zomervakantie mee te starten dus bewaar nu al de schoenen die nog goed 
zijn. 
Wij hopen dan ook dat er geen goede voetbalschoenen meer worden 
weggegooid maar dat ze op de ruilbeurs worden ingeleverd. 
Diegene die een paar schoenen inlevert welke volgens ons nog goed 
bruikbaar zijn kunnen tegen een kleine vergoeding van 5 euro een ander 
paar meenemen. Zijn er op dat moment geen of niet de juiste maat 
schoenen in voorraad dan krijg je een tegoedbon van ons om een volgende 
keer te kunnen gebruiken. 
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Ook is het mogelijk een paar schoenen te kopen zonder iets in te leveren 
maar dan word er 10 euro voor een paar gevraagd. 
Alle inkomsten die deze beurs op gaat leveren komen in zijn geheel ten 
goede van onze jeugdvoetballeden. 
U zult begrijpen dat dit plan alleen kan slagen als er in Beckum genoeg 
animo voor bestaat vandaar dat we deze brief nu al in de BBB hebben 
laten zetten en we vragen dan ook om via een van de onderstaande 
mailadressen aan te geven of dit plan een kans van slagen heeft binnen 
onze vereniging. 
Namens de Jeugdcommissievoetbal, met vriendelijke groet, 
                                            Corrie Koppelman   c.koppelman@planet.nl 
                                                Richard Lelifeld          r.lelifeld@home.nl 
 

Koninginnedag 2011 
Ook dit jaar is er met Koninginnedag weer van alles te doen voor de 
Beckumer jeugd. Op en rond het schoolplein heeft de Koninginnedag-
commissie gezorgd voor een leuk programma voor alle kinderen tot en met 
14 jaar: 
Voor de kleinsten is er in 't Geertman een superleuke, actuele 
poppenkastvoorstelling, een goochelaar, springkussen en schminken. 
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 is er een leuke vossenjacht 
georganiseerd en voor de groepen 6, 7 en 8 staat er een sportief/ creatief 
programma op stapel. 
Nieuw en dit jaar voor het eerst is het programma voor de 12, 13 en 14 
jarigen die de basisschool net hebben verlaten. Voor hen willen we, mits er 
animo is, een darttoernooi opzetten in de vroege middag, aansluitend aan 
het ochtendprogramma.  
Meer info in de volgende BBB, maar noteer alvast op de agenda bij 30 
april: "Koninginnedag vieren we in Beckum!". 
 
 

Uit de archieven vh TVO maandblad Altijd graag gelezen! 

Zwart op Wit augustus 1977 
Een greep uit de inhoud… 
Het 10e TVO jeugdkamp (in Grolle) wordt georganiseerd door 
meester/voorzitter Jan Wijlens met assistentie van Greet Eijsink. Remond 
Molenkamp en Erik Vossebeld maakten een pakkend verslag. Er was oa. 
toneel, een speurtocht, spekhangen, volley, tafeltennis, voetbal etc. Bij het 
spekhangen bleven Clemens Heuker of Hoek en René Kleinsman meer dan 
6 minuten hangen! Mannen als Eric Groothuis (BleekwatersGerrad), Alwie 

c.koppelman@planet.nl
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Mulder (Spiekerbeand), Tonnie Timmerhuis (Puntdroat‟nMarie) en Harry ter 
Avest (opa Kroepoek) waren ook van de partij. 
 

Geboren werd; Nathalie dochter van Henk en Truus Ottink 

 
Wedstrijd van de maand was TVOc2-Julianac3 met een gedenkwaardige 
uitslag van 21-0. „Ook a1 en b1 speelden erg sterk en c1 zal het moeilijk 
krijgen, aangezien niet iedereen serieus bezig is. De nieuwe leiders Harrie 
Jannink en Kees Landman zullen hier hopelijk iets aan veranderen‟! 
 
Kleurplaat; alleen Pascal Ottink heeft de kleurplaat ingeleverd en hij krijgt 
daar natuurlijk een leuk prijsje voor! 
 
TVO varia; Hennie Assink werd topscorer bij het TH toernooi – TVO 
toto/lotto inleveren donderdagsavond in de kantine en verder in de week 
bij café de Nachtegaal en Mentink – TVO clubbladtypiste wordt de 
charmante assistente Angela Schaarman van Henk ter Braak. 
 
Jeugdsportweekend; sportman vd. dag 1. Wilfried Morsink, 2. Mario 
Ezendam, 3. Tonny Busscher, sportvrouw vd. dag 1. Lita Pot, 2. Sandra 
Mentink, 3. Ellen Groothuis. Marinus Wolters reikte de prijzen uit. Beste 
speler vh. Mixtoernooi; 1.Harry Busscher, 2. Tonny ten Dam 
 
Ook een filosofische mop ontbrak niet; „de sport van de ladder is er niet om 
op te rusten, maar om een voet te ondersteunen terwijl men de andere 
voet al hoger plaatst‟. Daar was men dus in 1977 al achter!  
 
 

Laat wakker geworden 
Voor en achter de schermen is al jarenlang het plan voor een 
nieuw tracé van de N18 onderwerp van gesprek.  
Een nieuwe weg van Varsseveld naar Enschede rond de aanliggende 
dorpen. En dat kost natuurlijk geweldig veel studie, inspraak en overleg. 
Ook voor Beckum is de route van essentieel belang. Door veel inspanning 
van betrokkenen en belanghebbenden is Beckum een belangrijke speler 
geworden in de te kiezen route. Want de verkeersbelasting van de 
Hengelosestraat in Beckum is nu al (te) groot en men doet er alles aan om 
Beckum verder in de plannen te ontzien. Dwz. de N18 moet vanaf 
Eibergen-Rietmolen rond Haaksbergen rechtstreeks naar de A35 geleid 
worden. Na „de bewerking‟ van de politiek is in 2009-2010 ook gekozen 
voor een N18 die na Haaksbergen afbuigt via industrieterrein Stepelo rond 
Boekelo richting Enschede. Met varianten die het doorgaand (vracht)-
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verkeer verder zal ontmoedigen om door Beckum te rijden. Tot zover 
leken „alle adders onder het gras‟ opgeruimd te zijn. 
 
Maar zie, een aantal belanghebbenden zagen bij inzien van de nieuwste 
plannen de bui hangen. „Een stuk grond afstaan‟ en „pal voor mijn huis 
loopt de nieuwe weg‟ waren redenen om de handen ineen te slaan en een 
plan voor een alternatieve route te lanceren. „Logischer om de N18 
noordelijk af te leiden rond Beckum richting Hengelo-Zuid‟. Met de bekend 
voorkomende motivering van; goedkoper, korter, sneller en desnoods een 
tunnel ter hoogte van Beckum. Vooral goedkoper scoort natuurlijk goed, 
maar om dat bij voorbaat al te staven met „een besparing van wel 30 
miljoen‟ riekt naar ongefundeerde willekeur oftewel een slag in de lucht 
vanwege eigen belang. 
Rijkswaterstaat heeft passend op dit noodplan gereageerd. „Er is jarenlang 
uitvoerig gedebatteerd en onderhandeld over het tracé en meerdere 
onderzoeken hebben plaatsgevonden. Deze inbreng is te laat gekomen en 
nieuwe voorstellen worden niet meer behandeld want dat zou weer 
jarenlang vertraging betekenen‟. 
(Ook de Dorpsraad Beckum heeft zich bij monde vd voorzitter in een 
eerste reactie ongeveer in die bewoordingen uitgelaten, red.). 
Ben benieuwd of er nog een nieuwe truc uit de koker komt van de laat-
wakker-geworden bezwaarmakers… 
                                                                                           Jan Ottink 
 

Luk akkefietjes 
Ik heb mie dat is annezeen. Ik mos toch den zunnagmirrag op‟n trad nor 
Gaffeltaan‟Grèètske, den ne knien‟renne te koop harre. Een van de bössels 
van jongs zea nog wal; ‟dat kö‟j zo veen in computter op martktplaatse 
punt nl. Doar steet van al‟ns te koop, vanoet ‟n luie‟n stool kö‟j dat bekiek‟n 
en bod doon, wa‟j d‟r veur betaal‟n wilt. Mer ik zear; zee kunt oe van al‟ns 
wiesmaak‟n op zo‟n schaarm, dar bedrög oe en ik wil zellöf zeen wat er te 
koop is. En zonne knien‟renne wol ik geem‟n an een van de klèènzöns, dat 
wo‟k. Mer dan mot ‟t wal ne diegelijke renne wean en gin gammel hukske. 
Joa, dat kealtje wön took‟n wekke jeurig en is gek van kniene. Good, ik 
op‟n trad en oonderweg kom ik langs ‟t voetbalveeld. Is doar oons elftal 
an‟t stoot‟n teeng‟ zonne buurtclub met greune sjuits. Ik zat de fietse teeng 
de hegge en heb mie dat stoot‟n efkes annezeen. Keal nog is ne maol wat 
gung‟t erof. Een van oonze jongs kreeg‟t an‟ stok met ne teengstaander en 
den slöt „m kats van de sökk‟n. In‟t wisselhok sprong‟t volk in de beene, d‟r 
wot schold‟n, bek‟t, drukt en trokk‟n. En den scheidsrechter steet erbie met 
de haan‟op de rugge met ‟n gezichte van; ‟t zal miene tied wa doer‟n. 
Kopschuddend beunk votte fietst. Merre, woar wa‟k ok al wear bleem‟n?  
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Oh ja, dee knienrenne van Gaffeltaan‟Grèètske. Nou, ik was doar op‟t aarf, 
keump Grèètske oet de biekökk‟n anloop‟n en jaang‟ eas den blekhoond in‟t 
hok. In de looze ston dee knienrenne, ik heb Grèètske bod doane en veur 
ne pries van dattig euro hew‟t offe maakt. ‟s Aanderdaags mos ik toch mel 
haal‟n bie ‟n boond, bun er geliek langs ereene met ‟n trekker en waang‟ en 
heb dee renne met enom‟n. Grèètske tevreane en ‟n klèènzön tevreane, 
wat wi‟j nog mear? 
                                                                            Hekselmesien‟Harry 
 
 

Vastenaktie project 2011: 
PLANT IETS MOOIS VOOR EEN ANDER       
(behoud bos- en leefgebied voor inheemse groepen van de Filippijnen)  
Dit jaar gaat het project van Vastenactie over een van de eilanden van de 
Filippijnse archipel, namelijk Mindoro. 
De inheemse bevolking, de Mangyan, is voor haar levensonderhoud en 
bouwmaterialen grotendeels afhankelijk van de bossen waarin zij wonen.  
Zij gaat duurzaam om met de bossen om het te behouden voor de 
generaties die na hen komen. Helaas worden de  bossen bedreigd door 
mijnbouw. Het eiland is namelijk rijk aan delfstoffen als goud, koper, nikkel 
en magnesium. Binnen- en buitenlandse bedrijven  
willen deze stoffen via mijnbouw uit de grond halen en hiervoor moeten de 
bossen wijken. Dit levert op korte termijn werkgelegenheid op, maar op 
langere termijn wordt er onherstelbare schade aangericht. Het kappen van 
bomen veroorzaakt erosie en landverschuivingen, grondwater en rivieren 
raken vervuild en de biodiversiteit staat onder druk. De inheemse bevolking 
verzet zich tegen mijnbouw om hun bossen te redden.. 
Vastenactie is solidair met de Mangyan en steunt het werk van haar lokale 
partner organisaties die het bos willen beschermen en opkomen voor een 
duurzame en veilige toekomst voor de bevolking.  
Met de slogan “Plant iets moois voor een ander” roepen we u om te delen 
van wat we hebben en mee te werken aan een opbloeiend bestaan voor 
medemensen in de Filippijnen. 
 

Evenals vorige jaren zullen de vastenactiezakjes, bedoeld voor de 
Mangyan, bij alle parochianen worden bezorgd en vervolgens weer worden 
opgehaald. Uw steun door middel van een geldelijke bijdrage, hoe klein of 
groot, is van groot belang voor de ondersteuning van dit project. 
                                       De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 
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 Thema avond 
Aan de leden van de Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede  
van de Heilige Geest Parochie en aan alle andere  belangstellende 
vrijwilligers en parochianen  
 

U bent uitgenodigd op de thema avond in het kader van de 
vastenaktie 2011: Het leven van de Mangyan op de Filippijnen 
(een volk dat leeft van de rijkdommen van het oerwoud en zich 
verzet tegen de oprukkende mijnbouw)  
 

Conny Boom Fermont is onze gaste vanavond.  
Zij heeft, namens ons aartsbisdom ,  onlangs een reis gemaakt naar het 
betreffende land en zal hierover haar verhaal vertellen.  
 

Datum: woensdagavond 13 april 2011 
Plaats:  parochieel centrum Goor. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur  
Graag even aanmelden voor 10 april : cmsaris@home.nl  
 

Van harte welkom!  
                                                                                       Pastor Christianne Saris 
 

 
 

Mijmeringen 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest. Sommigen 
roepen: ”Wat een grote opkomst” en dat is dan een beetje meer dan 50%. 
Ik erger me daar mateloos aan. Zeker in deze tijd, nu verschillende 
volkeren in Noord-Afrika vechten, voor hun recht om te stemmen en dat 
soms met de dood moeten bekopen. Hoe durf je dat recht voorbij te laten 
gaan. 
Ik kan m‟n  computer beter even uitzetten om te voorkomen dat je die 
lelijke woorden die ik voor je in gedachten heb, als je niet gestemd hebt, 
onder ogen krijgt. Eerst was er de strijd in het begin van de vorige eeuw 
om dat stemrecht in Nederland in te voeren. Daarna, in de Tweede 
Wereldoorlog, waarin duizenden Amerikanen, Canadezen, Engelsen en ook 
andere Europeanen, waaronder Nederlanders, hun leven  gelaten hebben, 
voor ons recht om te stemmen omdat de Nazi‟s dat niet toestonden.  
 

mailto:cmsaris@home.nl
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Hoe durf je thuis te blijven, ook al regent het en niet te gaan?  Natuurlijk 
erger ik me ook wel eens aan sommige uitspraken van politici. Vorige week 
hoorde ik een bekende politicus orakelen, of  wij er wel rekening mee 
hielden en daar dankbaar voor waren, dat 25% van de bevolking 8o% van 
de belasting opbracht. 
De eerst vraag die in mij opkwam was, helaas hoorde hij mij niet, want hij 
zat aan de andere kant van de camera dan ik, of dat het gevolg was van 
een goede verdeling van de inkomsten. Een groot probleem bij politici is, 
volgens mij, het gemis van een GBV, een gezond boerenverstand.  Soms, 
als ik naar de discussies en uitspraken van sommige politici zit te luisteren, 
kan ik daar jaloers op worden,  niet negatief maar omdat zij of hij dingen 
zoveel duidelijker en helderder kan verwoorden dan ik. Maar even later 
gebruikt hij of zij weer een paar woorden waarvoor ik het woordenboek op 
moet zoeken.  Dat wij in de regering en in het parlement een flink aantal 
mensen nodig hebben die een academische opleiding nodig hebben is voor 
mij helder, maar soms lijkt het mij, dat daarmee het GBV verdwenen is. 
 
Wat een succes, om die helikopter met drie man naar Gadaffi te sturen. Je 
houdt het niet voor mogelijk. Toen de bemanningsleden en de twee die 
gered moesten worden, gevangen genomen waren, konden die twee gaan. 
Waarom moesten ze eigenlijk gered worden? Gadaffi had geen enkele 
belangstelling voor die twee. Het lijkt erop dat ze vriendjes hadden en het 
van angst in hun broek deden. Het doet mij het ergste vrezen voor de 
militairen die door zo‟n regering naar Afghanistan gestuurd worden. 
Misschien is het wel om die stoel bij de G20 te mogen bezetten. 
                                                                              Johan Menkehorst 
 
 
Persbericht 

Start 5 km clinic hardlopen in Boekelo 
Op woensdag 23 maart a.s. start de 5 km clinics voor de beginnende 
hardloper door loopgroep de „Boekelopers‟ van de Boekelose omnisport-
vereniging BSC Unisson. Gedurende een periode van 16 weken wordt een 
training gegeven met als doel probleemloos 5 km hardlopen. Afwisselende 
trainingen met veel aandacht voor de warming-up, loopscholing, 
oefeningen, afwisselend wandelen en hardlopen. 
Locatie: Sportpark De Grobbe, Oude Deldenerweg 320, Boekelo. 
Aanvang trainingen: 19:30 uur. 
Kosten: € 50,-. (incl. koffie/thee, wedstrijdshirt en loopschema) 
Aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. 
                   Zie ook www.bscunisson.nl, afd. Lopers: nieuws of trainingen 
 

mailto:lopers@bscunisson.nl
http://www.bscunisson.nl/
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Midvastenwandeling 2011 
 Samen op weg naar Pasen  

Voor wie: alle belangstellenden uit Beckum, Bentelo, 
Isidorushoeve, Hengevelde, Delden,  Goor, Markelo en 
Diepenheim. Wanneer: Zondag 27 maart 2011, 14.00 uur 
ontvangst, 14.30 start de wandeling. (ongeveer 5 kilometer)  

Waar: Kerkelijk gebouw de Molenaarshof, Grotestraat 3a, 7478 AA 
Diepenheim. Afsluiting met solidariteitsmaaltijd. Einde 16.45 uur.  
Van harte welkom!  
                                         De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 
 

Beckums talent 
De aanmoediging in het vorige BBB nummer om onbekend talent of 
onbekende prestaties in onze gemeenschap te prijzen dan wel te 
benoemen willen we graag oppakken. Maar alles staat of valt met; 
vrienden, familie of kennissen, geef het door aan de BBB redactie! 
We hebben in Beckum talentvolle sporters/sters waaronder ook al enkele 

jaren schaatstalent Elin Nales. Zij rijdt in de selectieploeg vh. 
Gewest Twente en deed begin februari mee aan de Nationale 
jeugd-kampioenschappen in Hoorn. 
Haar persoonlijke records mogen er zijn op 16 jarige leeftijd; 
500 mtr.   43,58 sec. 

1000 mtr. 1,27.09 min. 
1500 mtr. 2.14.37 min. 
3000 mtr. 4.48.69 min.  
 (bron Internet, maart 2011) 
 
 
PERSBERICHT 

Speciaal optreden Euphonion Singers 
HENGELO - Op zaterdagavond 2 april 2011  vindt in de Lambertus basiliek 
in Hengelo een bijzonder optreden van de Euphonion Singers plaats.  
In dit kerkgebouw verzorgden de Euphonion Singers al vaker optredens. 
De afgelopen vijf jaar waren ze elk jaar present tijdens het korenfestival 
Amusing Hengelo. Ze zongen dan gospel en popmuziek in de buitenlucht 
en op de diverse podia, maar – met een aangepast repertoire - ook in de 
basiliek. Dat was elke keer voor het publiek een bijzondere ervaring. Het 
afgelopen jaar hebben de Euphonion Singers tijdens Amusing Hengelo een 
afsluitend concert van meer dan uur gegeven in de Lambertus basiliek.  
Niet alleen voor koorliefhebbers, maar voor alle muziekliefhebbers in de 
regio is dit een unieke gelegenheid, niet alleen om (opnieuw) de Euphonion 
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Singers te horen, maar ook om kennis te maken met een uniek koor in 
deze locatie als concertaccommodatie.  
De Lambertus basiliek werd gekozen vanwege de prachtige, ruimtelijke en 
toch intieme klanksfeer. Daarin komen niet alleen de rustiger en a capella 
zangstukken van de Euphonion Singers goed tot hun recht.  
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer 
informatie surft u naar www.euphonionsingers.nl   
 

Oproep aan alle inwoners van Beckum en 
Oele 

Vredesgedicht 
Vriendschap in plaats van ruzie 
Bloemen in plaats van kogels 
Vlinders in plaats van vliegtuigen 
Licht in plaats van donker 
Liefde in plaats van verdriet 
Stranden in plaats van kapotte gebouwen 
Lachende kinderen in plaats van schietende soldaten 
Fietsende mensen in plaat van oorlog tanks 
Blijven in plaats van vluchten 
Vreugde in plaats van angst 
Dromen in plaats van vechten  
Praten in plaats van schreeuwen 
Vrijheid in plaats van oorlog 
Luisteren naar elkaar 
Dan zal de wereld mooi zijn 
Een wereld zonder gevaar 
                                                                        Liselotte ter Beek 
 

Als ik u vraag wilt u vrede, zult u allen waarschijnlijk ja zeggen, 
maar tegelijk, dat lukt nooit. Als we vrede willen, moeten we bij 
onszelf beginnen door onze stem te laten horen. Dit kunnen wij doen 
door de oorlogsslachtoffers en slachtoffers van zinloos geweld te 
blijven herdenken. We kennen in Beckum al een dodenherdenking 
die altijd eind april wordt gehouden ( dit i.v.m. de mei vakantie 
waarin 4 mei valt). Deze werd altijd georganiseerd door oud 
Indiëgangers, die er ook voor gezorgd hebben dat er in Beckum een 
herdenkingsmonument kwam. 
Sinds 1999 staat dit monument op de plaatselijke begraafplaats. U 
moet maar eens een kijkje gaan nemen, als u op de begraafplaats 
komt vindt u het direct links vooraan. Tevens is dit monument een 

http://www.euphonionsingers.nl/
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gedachtenis aan oud de Beckummer Toon ter Braak, hij is 
gesneuveld tijdens de oorlog in Ned. Indië. 
Het zijn "zijn" kameraden de oud Indiëgangers uit Beckum en Oele, 
die de dodenherdenking de afgelopen jaren organiseerden. Deze 
groep mensen zijn inmiddels oud of zijn overleden. 
Nu is er mij gevraagd of ik een oplossing kan vinden om de doden-
herdenking voort te laten bestaan. Samen met de dorpsraad heb ik 
overlegd om een oproep te plaatsen in BBB, met de vraag wie wil er 
helpen een plan te maken. Zodat wij in de toekomst onze oorlogs-
slachtoffers en slachtoffers van zinloos geweld ook in Beckum 
kunnen blijven herdenken. Die herdenking zal dan op 4 mei worden 
gehouden. Wilt u helpen meld u dan aan bij, 
                                                           Diny Lansink 074 3676279 
                                       of via e-mail lansinkbennie@hotmail.com 
 
 

 
Vroegere campingterrein geheel geëgaliseerd, gereed voor de bouw van 35 

recreatievilla's 
 

The Voice of TVO!! 
Vrijdag 25 maart as. in de kantine voor alle 
voetbalseniorenteams+A1… 

mailto:lansinkbennie@hotmail.com
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ATTENTIE  ATTENTIE 
EIER ACTIE 

 
Het is alweer voor de zesde keer dat TVO handbal haar 
jaarlijkse eier-actie houdt. 
Zaterdag 16 april a.s. is het zover en komt de jeugd van TVO 
Handbal bij u langs. 
We hopen dat we dan weer op u kunnen rekenen. 
 
Tot dan !!                                      Vrijwilligers TVO Handbal 
 
 
 
 
 

 
Ingrid Prigge doceert bij de loopclinic voor de TVO jeugd. Veel animo voor 
deze eerste looptraining. Samen met Harrie Ensink verzorgt Ingrid nog 2 

loopclinics voor TVO; de moeite waard! 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 03, 2011 
pagina 29 

 
 
 

 
Oude dennen langs handbalveld gerooid; niets staat de bouw van de 

Beukenhof meer in de weg! 
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De Jeugdraad Beckum 
heeft weer een aantal nieuwe ontwikkeling ondergaan die we bekend 
willen maken. 
 

Samenwerking met ‘t Neutje 
De jeugdvereniging „t Neutje had de afgelopen tijd meer een bestaan op 
papier dan dat er daadwerkelijk activiteiten werden ondernomen. Nu heeft 
het bestuur van de stichting „t Neutje toenadering gezocht bij de 
Jeugdraad. We hebben samen overlegd en besloten dat de Jeugdraad de 
stichting en de daarbij komen verantwoordelijkheden gaat overnemen. Het 
geeft ons als Jeugdraad extra mogelijkheden om nieuwe activiteiten te 
organiseren. 
 

Zumba les 
Op Zondag  3 April organiseren we een Zumba les voor iedereen die het 
eens wil proberen. We hebben een danslerares gevonden die ons de eerste 
beginselen van Zumba wil bijbrengen. 
Dit alles vindt plaat in „t Proggiehoes. Aanvang 19:00 uur. De toegang is 
gratis, aanmelden is niet noodzakelijk. 
 

Zeepkistenrace  
De locatie van de zeepkistenrace is bekend.  Het centrale punt is „t 
Proggiehoes. Voor aanvang van de race zullen de zeepkisten zich hier 
verzamelen, waar ze eerst technisch gekeurd worden. De start zal zijn op 
de Rotersweg.  Hier zal een schans komen te staan waar de kisten vanaf 
moeten. Het parcours vervolgt zich naar de Beckumerschoolweg en de 
finish zal ter hoogte zijn van „t Proggiehoes. 
Na afloop zal de prijzenuitreiking in ‟t Proggiehoes plaatsvinden. 
Momenteel is het nog steeds mogelijk om je in te schrijven. 
Het inschrijfformulier en de reglementen zijn terug te vinden op onze 
Hyves-pagina: 
www.jeugdraadbeckum.hyves.nl of op te vragen bij Jeroen Wijlens via 
jajwijlens@home.nl  
 
Jeugdraad Beckum 
Nando Scharenborg, Jeroen Wijlens, Carmen Spanjer, Rik Lansink, Nel 
Waanders 
 
 
 
 

http://www.jeugdraadbeckum.hyves.nl/
mailto:jajwijlens@home.nl
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Paasvuur Feest 
Beckum 2011 

 
 

Voor wie?   Iedereen 
Wanneer?  24 april 2011 
Hoelaat?  Vanaf 20.00 uur 
Waar?   Kerkpad 1 Beckum 
 
 
Tot ziens in onze gezellige 
feesttent. 
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ONTMOETINGSDAG 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag, die wij in 
samenwerking met de parochies Beckum, Bentelo en Hengevelde zullen 
houden op woensdag 20 april a.s. in café restaurant Assink te Hengevelde.  
De leiding is in handen van Pastor Golianek, Pastor Saris en Dominee De 
Vries. 
 
Programma: 
 09.15-09.30 uur Aankomst  

09.30 uur   H. Mis 
10.30 uur   Welkomstwoord 
10.45 uur   Conferentie 

 11.15 uur   Borreluurtje 
 12.30-14.00 uur Diner 

14.00 uur   Rusten 
14.15 uur   Muzikaal intermezzo 

 15.00 uur   Thee + Loterij 
 16.00 uur   Muzikaal intermezzo 

17.00 uur   Koffie met broodje 
17.30 uur   Sluiting 

 
Bijdrage € 25,- per persoon. 
 
U wordt verzocht om uw jas, hoed, pet etc. van UW NAAM te voorzien. 
 
 
 ============================================= 
 
 
U kunt zich opgeven voor deze ontmoetingsdag door dit strookje in te 
vullen, uit  te knippen en vervolgens samen met de bijdrage van 25 euro 
per persoon in te leveren voor 8 april bij Rikie Vossebeld, Kerkpad 4, 
Beckum. 
 
naam:    geb. datum: 
adres:    telefoonnummer: 
dieet:     vervoer: 
huisarts:     ‟s middags rusten: ja / nee 
naam medewerkster:  € 25,-  voldaan:    ja / nee 
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Nieuws van de H.Geestparochie Beckum 
 
Het schema v.d.vieringen voor de maand April 
Za.  2 Apr. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo.  3 Apr. 09.00 uur: Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
    Voorganger:Pastor Golianek. 
    Zang: Spirit. 
Zo. 10 Apr. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za. 16 Apr. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 17 Apr. 09.00 uur: Palmpasen. 
    Eucharistieviering. Gezinsviering. 
    Voorganger:Pastor van Breemen. 
    Gezinsviering. 
    Zang: Blasiuskids. 
Ma.18 Apr. 19.30 uur: Boeteviering. 
    Voorganger:Pastor Ogink. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Do.21 Apr. 19.30 uur: Witte Donderdag. 
    Viering samen in St. Isidorushoeve. 
Vr.22 Apr. 15.00 uur: Goede Vrijdag. Kruisweg. 
    Voorgangers: 

Truus ter Avest, Riky Temmink. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
  19.30 uur: Goede-Vrijdagviering 
    en Kruisverering. 
    Voorganger:Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za.23 Apr: 21.00 uur: Hoogfeest van Pasen. 
    Paaswake. 
    Voorganger:Pastor Golianek. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.24 Apr: 10.30 uur: Woord-en Communieviering. 
    Voorganger:Pastor Saris. 
Ma.25 Apr. 09.00 uur: Tweede Paasdag. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
Za. 30 Apr. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Golianek. 
    Géén zang. 
Wijzigingen voorbehouden. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 03, 2011 
pagina 34 

Mededelingen: Op Palmzondag is er ná de viering de Palmpasenoptocht door 
Beckum. De harmonie trekt zoals gewoonlijk met de optocht mee. 
Op Goede Vrijdag is er ,s avonds bij de kruisverering gelegenheid om bloemen bij 
het kruis te leggen. Er staan bij elke ingang v.d.kerk bloemen. Daar kan men een 
bloem van meenemen voor de kruisverering. 
Zie voor bijzonderheden ook in het parochieblad: Onder Ons. 

 

Datumbank 
26 maart Kledinginzameling Mensen in nood bij het Parochiehuis 

10.00-12.00 uur 
 3 april  Jeugdraad; Zumba les. Vanaf 19.00 uur in „t Proggiehoes 
 5 april  Soosmiddag 
 6 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
 8 april  Dart Club Anti Roos; Lente toernooi in „t Proggiehoes 
 9 april  TVO; vrijwilligersfeest 
16 april  Oud Papier 
17 april  Palmpasenoptocht 
20 april  KVO; Bezoek Hondenpension-Dierencrematorium de 

Breborgh Bentelo 
20 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
20 april  Dorpsraad; jaarvergadering 
21 mei  Oud Papier 
 4 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 8 mei  Jeugdraad; Zeepkistenrace. Start 14.00 uur 

bij „t Proggiehoes 
13,14,15 mei TVO; Jeugdkamp 
18 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
22 mei  1e H. Communie 
24 mei  Jaarvergadering kerk Beckum 
24 mei  KVO; Grote Fietstocht 
 4 juni  De Zonnebloem; Een zonnedag in „t Proggiehoes 
 5 juni  TVO; Mixtoernooi voetbal/ Opening Handbalveld 
10 t/m 13 juni Pinksterfeesten Beckum 
 

Vakantiedata schooljaar 2010-2011 
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011 
Paasweekend  vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011 
Meivakantie  maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011 
Hemelvaart  donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m  vrijdag17-06-2011 
Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
 

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

  

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Weer Levenslust toneeltop in het Proggiehoes 
De successenreeks van Levenslust, het begint waarachtig te wennen. En dat doet 
bijna afbreuk aan de geweldige prestatie de laatste jaren van de Beckumer 
toneelvereniging. Want om telkens weer de toneellat hoog te leggen, is enerzijds 
een uitdaging maar anderzijds vraagt het veel van de spelers en speelsters. Je zou 
als publiek kunnen zeggen; och dat toneel, ik weet/ken het nu wel. Maar nee, de 
Proggiehoeszaal stroomt onverminderd telkens weer vol en van heinde en ver 
komen de (vaste) toneelliefhebbers.  Deze maart ronde met het blijspel Wat is 
vrömd stonden twee weekends  met totaal zes voorstellingen gepland, maar de 
grote belangstelling betekende dat 25 en 26 maart twee prolongaties zijn 
toegevoegd. 
Terwijl straks met de Pinksterfeesten de seniorenmiddag vrijdags gewoon weer 
door Levenslust wordt verzorgd. Beckum mag trots zijn op die veelzijdige 
„artiesten‟. Grote klasse dus…  
                                                                                Redactie BBB 
 

Even navragen bij ‘toneelman’ Rob vd. Brug; hoe gaat ie??? 
“De eerste uitvoeringen zijn geweest en de reacties van het publiek waren goed. 
Levenslust is bijzonder trots op het feit dat we dit voorjaar twee debutanten op het 
toneel hebben staan. Mayke Mentink en de ons allen wel bekende Betsie Scholten. 
Petje af voor de dames, ze doen het voortreffelijk.  
 

U kunt nog kaarten voor de voorstellingen van aanstaand weekend bestellen dit 
doet u Bij Annie Ottink, telefoon 074-3676442. Kijk op onze vernieuwde internetsite 
of er nog kaarten beschikbaar zijn. www.levenslust.com “ 
 

 
Een scene uit Wat is vrömd, komend weekend nog 2 uitvoeringen! 
 

http://www.levenslust.com/
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Tarieven advertenties: 
 
Kleurenadvertenties: 
Kleurenadvertenties worden geplaatst voor een geheel jaar. Indienen nieuwe kleuren-
advertenties is mogelijk tot februari 2012 voor plaatsing vanaf maart 2012 t/m feb 2013! 
Zie voor tarieven: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 
Zwartwit advertenties: 
Zwartwit advertenties kunnen in principe m.i.v. elke maand worden geplaatst: 
 
1/4 pag. (132x47mm): 10 plaatsingen= €70; eenmalig = €15; vervolgplaatsingen €10;  
1/2 pag. (132x97mm): 10 plaatsingen= €110; eenmalig = €25; vervolgplaatsingen €17;  
1/1 pag. (132x196mm): 10 plaatsingen = €180; eenmalig = €40; vervolgplaatsingen = € 25;  
 
„BBB-tje‟ (korte tekst advertentie) = €2,50 
 
Digitale bestanden advertenties te zenden naar: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders
mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl

