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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 

kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 

vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 

opinietekst 
vormgeving & layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

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

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

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

info en opgave foto’s 
kopij inlevering 
BBB-tjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

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

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

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Johan Menkehorst: 3676590 
3676601 

ADVERTENTIES  

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB-uitgaven in 2012: 25 januari / 29 februari / 28 maart / 25 april / 23 
mei / 27 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                           Nummer 
 
34                                              3 
 

Laatste Week Nieuws 
De weldadige zon en dito temperatuur van de laatste week doet de mens 
goed en menigeen stortte zich gretig op het noodzakelijke tuinwerk. In 
deze BBB worden veel komende dorpszaken vermeld en verslag gedaan 

van allerhande activiteiten de laatste maand. Wel jammer is, dat de 
bijdrage voor de rubriek ‘De Jeugd heeft wat te vertellen’ nu ontbreekt. 
Maar 32 pagina’s Beckumer nieuws betekent toch weer; lees het en u 
bent op de hoogte! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
> Paaseieren worden 31 maart weer huis aan huis verkocht door 

meisjes/dames van TVO handbal, waarvan acte! 
> Nog twee data; jeugd sport-speldag 19 mei (o.v.) en 20 mei is het 
TVOvoetbal mixtoernooi… 

> Zaterdag jl. waren de aspirant-bewoners vd Beukenhof uitgenodigd om 
een kijkje te nemen in hun woning in aanbouw. Ze verlangen allemaal erg 
naar hun mooie, nieuwe stekkie… 

> TVOb1 overklaste vorige week Hector met 10-1 en zaterdag jl. was 
BSC Unisson de tegenstander. Het werd een mooie spannende pot voetbal 
met de 5-5- eindstand. TVO 5 moest koploper Twenthe de winst laten, 2-6 

en het 3e ontving koploper Hengelo3. Een technisch sterk Hengelo werd 
vlak voor rust verrast na een counter; 1-0. TVO bleef bij uitbraken kansrijk, 
maar de gasten scoorden 5 min. voor tijd de verdiende gelijkmaker. Het 4e 

verraste het bezoekende Delden5 met 2-1 en TVO2 boekte een fraaie zege 
op koploper Rekken2,Tijn V was matchwinner. 
 

> TVO1 handbal remiseerde tegen Combinatie met 19-19 en TVO1 voetbal 
rekende gedecideerd af met gemoedelijke noaber Hoeve.V. Na de 
bescheiden 2-0 ruststand sloeg TVO ferm toe en liep uit naar een 8-0 zege. 

Scores; Bart 2x, Luuk, Rik en Jorn 4x… 
 

De oud ijzeractie van DCB leverde zaterdag jl. weer een leuk bedrag op! 

 
De volgende BBB verschijnt 25 april  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 3, 2012 
pagina 3 

Wat U Allemaal Leest In Deze Maart BBB 
> Laatste week Nieuws   > Mijmeringen 
> Hoogste punt Beukenhof  > Pinksterfeestprogramma 
> Palmpasenoptocht 1 april     met oa Beckumer oamt 
> Volle Polle come back   > Werk aan de Winkel en  
> Zo zien ik ’t       kleedkamerplannen? 
> St.Leendert Vriel mantelzorg  > Cursus verkeersregelaar 
> Uitnodiging ABTB   > Zijlijn 
> TVO handbal actua   > Ontm.dag Zonnebloem 
> Loterij Zonnebloem   > Lowlandgames P.feesten 
> Wist u datjes    > Dodenherdenking 
> Vaker relativeren, column  > Handbalprestaties TVO 
> Biedt zich aan gastouder  > Koninginnedag Beckum 
> Twintig Voorzetten Alwies Derkink  > Wereldvisie Jan Busscher 
> Jeugdplein Hengelo  > Nieuw succes Levenslust 
> Dorpsraad jaarvergadering en  > Parochienieuws 
   overzicht activiteiten   > Datumbank 
> Foto’s in kantine 
 

 

Hoogste punt Beukenhof 
Het bouwproces verloopt crescendo bij het appartementen-

complex de Beukenhof. Achter de pastorietuin verrijst dit complex 
voor senioren en Welbions nodigde betrokkenen uit voor ‘een 

kapmuiltje’. 13 Maart, de vlag kon in top. 
Beter gezegd, Welbions sprak in haar uitnodiging over pannenbier, kan 
ook. Maar Welbions directeur Prikhaar vertaalde dat in de overhandiging 

van een attentie voor de uitvoerende bouwers. Als waardering voor hun 
inzet en grote vorderingen in de bouw. Bovendien was er algemeen lof 
voor de bouwstijl van het appartement op zich en de gekozen steen. 

Samen met de vernieuwd aan te leggen pastorietuin straks ‘zeer goed 
passend in de omgeving’. Op het moment van deze informele bijeenkomst 
waren nog 3 van de 14 appartementen vrij. Het hijsen van de vlag had nog 

enige voeten in de aarde. Alhoewel voeten in de aarde, de heer Prikhaar 
moest met zijn gevolg diverse trappen opklimmen, 3 hoog, om bij de mast 
te komen. En het kostte nog enige voorbereiding en knoopwerk om de 

Beckumer rood-zwart-gele vlag soepel te hijsen. Vervolgens werd er een 
dronk uitgebracht op het voorspoedige verloop van de bouw. Onder enig 
voorbehoud kon worden gesteld, dat rond de bouwvakvakantie het 

Beukenhof complex voltooid zal zijn. Rest dan nog de gezamenlijke schuur/ 
berging en het woongereed maken van de omgeving. 

                                                                                         Jan Ottink 
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Het hijsen van de vlag had nog enige voeten in de aarde 

 
 

 
Duidelijke doorkijk op de kerk. De gestripte pastorietuin wordt omgebouwd 

tot gezellige ontmoetingsplek voor Beukenhofbewoners 
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Beukenhofbewoners op de 2e verdieping hebben straks een fraai uitzicht op 

het sportcomplex 
 

 

Palmpasenoptocht BECKUM 
Afgaand op de grote opkomst en de positieve reacties van vorig jaar willen 
we dit jaar weer een palmpasen optocht organiseren voor de kinderen. Dit 
zal plaats vinden op: PALMZONDAG 1 

april a.s. (geen grap) We beginnen 
dan ‘smorgens 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 

bij de kerk voor de kinderen drinken 
en iets lekkers. Voor de ouders is er 
koffie en thee. 

Het is wel de bedoeling dat iedereen 
zelf voor een palmpasenstok zorgt. 
Wij hopen er samen een mooie 

morgen van te maken. Tot 1 april! 
 

 
Namens De Kindernevendienst 
 

 

Palmpasenoptocht 
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Na een jaartje sabbatical te hebben gehouden, zijn we er dit jaar weer 

helemaal klaar voor;  

zaterdag 15 en zondag 16 september 2012 
gaan we weer Volle Polle! 
Dit betekent motoren, auto’s, muziek, feest en gezelligheid! Twee dagen 

lang staat Beckum in het teken van de ultieme combinatie: Motorcross en 
autorodeo. Als vanouds zal de zaterdag in het teken staan van de 
motorcross voor de Twentecup en de hobbyklasse. Zondag domineren 

zoals elk jaar snelle auto’s de baan, ditmaal in de vorm van een autorodeo. 
Dit beloofd zeer spectaculair te worden! De inschrijving voor de autorodeo 
zal plaatsvinden op 27 april 2012 vanaf 20.00 uur in ’t Proggiehoes te 

Beckum. Het volledige programma is nog niet helemaal rond, maar wij 
houden jullie op de hoogte! Zet dit weekend dus vast in je agenda en volg 
ons via www.vollepolle.nl, Facebook en Hyves. 

 

 
Spanning Snelheid en Sensatie straks in september weer bij Volle Polle in 

Beckum 

 
 

http://www.vollepolle.nl/
javascript:;
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Zo zien ik ‘t 
Ik wou effe e bekentenis doen. Ja, ’t lig nog best gevoelug, dat doet ’t. We 

hebbe er jare over getwist, dat hebbe we. Toen ik hiero kwam wone en 
vanuit ’t Westerse neerstreek in de bosse nabij de Wolfkaterweg in 
Beckum-West, moes ik wel wenne aan die medogelose rust. Maar ook aan 

het geloei van koeie in de verte en het getwitter van vogels smorreges 
vroeg. En ik moes ook wenne aan m’n overbuurman die e paar honderd 
meter e ouderwetse boerderij bestierde. Kon er aanvankuluk nauwelijks 

ketakt mee krijge, want ‘t was een zonderling manneke dat nogal 
argwanend op ons neerkeek as ware we indringers in zijn terretorium. 
Maar ’t ijs smolt stukje bij beetje, we troffe hem op de Zomerfeeste in ’t 

dorp, raakten na e stroef begin in gesprek en na de zoveelste borrel bleek 
het een grappig heerschap. Met e geheel èègen visie op de wereld, 

èègenwijs as strond, maar goudeerluk. Ik brach ‘m thuis tegen enen ’s 
nachs, want hij zag alles om zich heen voor Jan Doedel aan. We nodigden 
hem later uit voor e nieuwjaarsvisite en toen was ’t ijs hillemaal gebroke. 

Die bekentenis dus, ik zallum nu doen. Want in de loop der jare zijn we 
goeje noabers geworre. Zo heet dat toch? En wat ook interessant was; we 
schreve allebei voor dit dorpsblad. Hij vanuit zijn nostalgische boereverlede 

en mijn persoontje vanuit mijn vroegere Westerse stadsvisie. Zo zie je 
maar weer, hoe klein die wereld is. 
HekselmesienHarry is z’n naam. Boer, bijna in ruste, met e eigengereide 

mening, die de buitenwacht - en alles wat er verandert in de wereld - 
wantrouwt. Maar bovenal e goeie gast die je ken vertrouwe. We kope 
jaarlijks aardappels van ‘m, ook scharreleiere. Want ’t menneke mag dan 

wel geen mega-boerderij meer hebbe, maar wat ie in de groentetuin 
kweekt en door de loslopende kippen in de appelhof laat producere (na 
interventie van een trotse haan) smaakt verser dan vers. Hekselmesien 

Harry, hij moest wenne aan mij, ik moes wenne aan hem. Maar we hebbe 
mekaar gevonde, daar aan de Wolfkaterweg. 

Hij laat wete in de BBB van maart effe verstek te late gaan, hij hep las van 
een zestiger-plus crisis. Waarom ook nie? Ja toch of nie dan!  
                             Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum -West 
 
 
Persbericht  

St. Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. 
Veel zieke mensen willen in een vertrouwde omgeving kunnen 
sterven. De familie wil graag voor de zieke blijven zorgen. Maar…. 
als er twee ogen sluiten, komt er heel veel bij kijken. 
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De Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. is een organisatie die het 
mede mogelijk maakt dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. 
Vrijwilligers bieden in deze laatste levensfase tijd, aandacht en 

ondersteuning aan de zieke en diens naasten. 
Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee, waarbij de naasten 

de zieke zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Maar de zorg kan lang 
duren en zwaar worden, zeker als de zieke dag en nacht zorg en aandacht 
nodig heeft. 

Om toch die zorg tot het einde vol te kunnen houden, kunnen vrijwilligers 
’s nachts waken of overdag oppassen bij de zieke. De naasten krijgen zo de 
gelegenheid om ongestoord te slapen of wat tijd voor zichzelf te hebben. 

Door de eigen specifieke functie die vrijwilligers hebben, vormen zij een 
belangrijke meerwaarde. De kern van dit vrijwilligerswerk is “Er Zijn”. Het 
gaat om een houding van openheid en respect om de wensen van de zieke 

en de naasten zoveel mogelijk te vervullen. Vrijwilligers hebben een eigen 
plaats, naast en in  samenwerking met de professionele zorg en 
mantelzorg. Zij bieden een aanvulling op de bestaande zorg. Interessant 

om te melden, dat twee Beckumer vrijwilligers al 15 jaar voor deze 
stichting werken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de St. Leendert Vriel 
Hengelo, Borne e.o. tel: 074-2430598. www.leendertvriel.nl 
 
 

TVO handbal actua 
Dankwoord 

Bij deze willen we Diane Noordink hartelijk danken voor haar jarenlange 
inzet voor TVO handbal. Mede dankzij Diane is er bij TVO handbal in de 
loop der jaren een website ontwikkeld. Ook heeft ze al die jaren alle 

uitslagen, nieuwtjes, foto’s, teams, kalenders etc vermeld op de site, 
waardoor iedereen altijd precies op de hoogte was van alles. Een hoop 

werk dus………….Diane bedankt!!!! 
 

Bij deze willen we ook even vermelden dat er per eind februari een geheel 
nieuwe site is. Deze wordt beheerd door Katyana Ottink en Simone de Wit. 

Kijk allen even op tvohandbal.nl. 
 

Nieuwe trainer 

Voor komend seizoen is Carla Ensink aangesteld als trainer van TVO 1, 2 
en de A-jeugd en als coach van dames 1. Zij trainde Olympia afgelopen 

seizoen. Tien jaar geleden was zij ook succesvol drie seizoenen bij TVO 
handbal werkzaam. 
                             Katyana Ottink-Simone de Wit, namens TVO Handbal 
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Uitnodiging ABTB 
(Alle Boeren en Tuinders te Beckum) 
Dinsdag 3 april om 20.00 uur in het Proggiehoes. Wat gaan we doen? 
Een film bekijken, herinneringen ophalen, terug in de tijd. 
Hoe was ‘t vrogger ok a wier…..? Wet ie nog wa; ken ie den nog, 

Heel wat um der nog eens ouwer te hem. 
De film duurt ongeveer 2 uur. We wensen jullie veel kijkplezier en dan 
noaproat’n. 

                                                                               Het ABTB bestuur 
 
 

 
Nationale Zonnebloem loterij 2012 
Onder de noemer “Zonder elkaar is iedereen alleen” laat de Zonnebloem in 
2012 zien wat het maatschappelijk belang is van het vrijwilligerswerk. 
Persoonlijk contact, aandacht en warmte staan daarbij centraal. Maar 

uiteraard zijn ook financiële middelen onmisbaar om ons werk voort te 
kunnen zetten. 
De loterij is elk jaar weer een zeer belangrijke bron van inkomsten. Van 

ieder lot dat vrijwilligers verkopen, komt € 0,60 ten goede aan de 
activiteiten van onze afdeling en € 0,20 aan  onze regio Zonnehof. 18 April 
is de officiële startdatum van de lotenverkoop. 

22 Oktober 2012 is de trekking van de Zonnebloem loterij. De uitslag kunt 
ook in BBB verwachten. Hartelijk dank. 
                                                                                   Carla Aalbrecht  
 
 

Wist u datjes… 
> TVO6 tikte, combineerde, kapte, draaide en zwoegde tegen Borne en 
liep na een 3-2 stand met rust uit naar een 8-5 zege. Het 4e was 

verdedigend net een open huis tegen het bezoekende Rekken (met 
Maurice t.B.in de gelederen) die dan ook met een nulletje of acht 
zegevierden. TVO3 had zich versterkt en ook Tom E. was na 8 maanden 

weer klaar voor een helft spelen. Tegen Haaksbergen scoorde hij meteen 
met een poeier 2-1. Na de pauze kwam Haaksbergen plots langszij,maar 
het 3e  bleef koel, was slagvaardig en bewerkstelligde een 5-2 zege… Ook 
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de TVO zaalvoetballers wonnen weer, maar het was met 5-4 nipt tegen 
Koopmans. De 2e opeenvolgende titel ligt echter in het verschiet... 
> De TVO handbaldames1 hielden Avanti eronder met 16-20 en behouden 

de 2e plaats met uitzicht op promotie?! 
TVO4 kwam met een fikse nederlaag terug van Rood Zwart Het 5e kwam 

met lege handen terug van Rietmolen; 6-0 verlies. Het 6e is na de 5-3 
winst op LAP bijna weer kampioen en het 3e remiseerde met 2-2 bij Grol4. 
TVO1 toog naar het Centrum en opende met lef. Na de 0-1 door Bas t.D. 

werd een open kans op 0-2 gemist, maar in het 2e deel was het Centrum 
dominerend. TVO moest ver terug en een benauwde, gelukkige 0-1 zege 
werd gekoesterd. Vooral ook omdat concurrent VIOSB 2 punten morste bij 

Phenix .. 
 
 

Een beetje vaker relativeren kan geen kwaad 
column 
Zo is het maar net. Want het opportunisme dat je bespeurt in de 
media en discussies aan de bar/op verjaardagen is vaak te veel 
van het goede. 

En daarbij komt ook nog, dat er veel ‘napraterij’ is, want als een zg. 
deskundige over een onderwerp of persoon zijn mening delibereert, wil het 
gewillige volk dan die deskundige visie ook wel graag onderstrepen. Maar 

het is niet verkeerd om zo nu en dan afstand te nemen van uitgesproken 
meningen. Zelf enige nuance ontdekken, het werkt verfrissend en verbreed 
je visie. In de politiek wordt bij PowNed geregeld met één one liner een 

bepaalde politicus overvallen. Als die hier niet snel een gevat en alert 
antwoord op heeft, is het beeld van een sukkel al gauw geschetst. En in 

die politiek is bij voorbaat al vooringenomenheid, want als je niet in een 
bepaalde stroming past, krijg je meer kritische vragen. Het gesprek wordt 
in een bepaalde richting gelaveerd, waarbij onvrede bij de gemiddelde 

Henk & Ingrid kijker het resultaat is.  
 

Over opportunisme gesproken, in de sport viert dat hoogtij. Zwart-wit 

meningen, heel goed of heel slecht bepaald de discussie. Prachtig om aan 
te horen, maar van enige nuance is meestal niets te bespeuren. Een 
treffend voorbeeld vd. laatste jaren is Robin van Persie. Held van Arsenal in 

de Engelse competitie, maar al jarenlang tevergeefs op zoek naar nationale 
erkenning. Zou de beste spits zijn op het WK in Zuid Afrika, maar faalde. 
De apotheose was vorige maand. In de Engelse en Nederlandse pers werd 

Van Persie wederom breed verafgood, lees bejubelt als 
doelpuntenmachine. ‘Geen betere spits ter wereld’, toen kwam Engeland-
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Nederland, 2-3, met één helft Robin van Persie. Licht aangeslagen dat wel, 
maar weer in Oranje de zwakste aanvallende schakel. 
Met Arjan Robben eenzelfde euforisch beeld maar dan andersom. Bij 

Bayern was onze ‘glazen kabouter’ uit de gratie en werd gehoond. Tegen 
Engeland echter was hij actief, oogde fit en scoorde fraaie goals. De 

opportunisten onder ons konden het ook niet bevatten. Net zoals bij PSV-
FC Twente, waar de 0-4 ruststand en 2-6 eindstand voor nationale 
opschudding zorgde. Kwamen de goals louter door het uiterst effectieve 

spel van Twente? Nee, ‘de medewerking’ lees apathie van PSV 
middenvelders/verdediging was mede de oorzaak van deze flagrante zege. 
Dus hoog prijzen of diep verachten verdient altijd nuance! 

                                                                                                Knitto 
 
 

Biedt zich aan: 
‘Lieve betrouwbare en niet rokende gastouder 

Hallo ouders! Ik ben Leonie Apeldoorn en woon hier in Beckum. Ik werk nu 
al 3enhalf jaar in de kinderopvang en nu ben ik bezig om gastouder te 
worden. Ik rook niet en er wordt hier binnen ook niet gerookt. We hebben 

een hele lieve zwarte labrador, die geen vlieg kwaad zal doen! We hebben 
een ruime tuin om lekker in te spelen, en ook binnen is het ruim! Veel 
ruimte dus om te spelen! Ik vind het super leuk om met kinderen bezig te 

zijn: leuk knutselen of gezellig liedjes zingen, en als de mogelijkheid er is 
een wandeling maken! Ik zoek bij voorkeur kinderen in de leeftijd van 0 tot 
4 jaar, maar als de mogelijkheid er is om uw kids hier in Beckum naar 

school te brengen, kan dat in overleg. Ik ga werken als geregistreerd 
gastouder bij 4 Kids Gastouderbureau. Als u meer vragen heeft hoor ik het 
graag. 

                                                              leonieapeldoorn@hotmail.com 
 
 

Twintig Voorzetten             op Alwies Derkink 

Hij woont al weer zo’n 30 jaar tot volle tevredenheid in Haaksbergen met 

Agnes, een dochter en twee zoons. Maar zijn roots liggen in Beckum, beter 
gezegd in het Huttenveeld. In zijn jeugdjaren bouwde hij een 
veelbelovende voetbalcarrière op, die eindigde als betrouwbare keeper van 

TVO8  In zijn enthousiasme botste hij wel eens met de arbiter, maar dat 
lag vrijwel nooit aan hem (zegt hij zelf…). 
In 1980 ging Agnes Goselink met de titel vrouwelijke koningsschutter bij de 

Beckumer Koninginnedag aan de haal en op verzoek van andere dames en 
het Oranje comité werd hij gevraagd om haar partner te worden. Sindsdien 
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vormen ze tot op heden een hecht echtpaar! Zo kan’t loop’n joa…en zo ist 
loop’n… 
In diezelfde jaren 80  was hij maandelijks nauw betrokken bij het drukken 

van Beckum Beter Bekeken. Als volleerd offsetdrukker op de oude pers 
(met steeds meer mankementen) kostte het veel improvisatie om nog een 

acceptabele. leesbare print te fabriceren. Later deed hij dat samen met 
Herman Dijkstra in die periode. 
De laatste tientallen jaren duikt hij jaarlijks enkele keren in het jachtseizoen 

weer op in het Huttenveeld om samen met zijn  broers en kennissen te 
jagen op wild. Nadien wordt dan gezellig nagekaart bij de vernieuwde 
HöwHoeve en een smakelijke stamppot verorberd, gebracht door ‘catering 

Agnes’. Ondertussen is hij ook trouw bezoeker van de twee-wekelijkse 
kaartavond in de Geertman kantine. Zijn zoon Jordie staat sinds twee jaar 
als betrouwbare sluitpost bij TVO1 onder de lat en hijzelf heeft zich 

aangesloten bij de kantinedienst van TVO. Samen met maat Frans Scholten 
vormt hij een mooi koppel, dat de dorstige spelers en supporters gastvrij 
bediend op een geheel eigen, gemoedelijke manier. Het nuil’n en dram’n is 

daarbij niet van de lucht. Het werd dus tijd om deze man met hart voor 
Beckum te belichten in de Twintig Voorzetten. De schijnwerpers staan 
derhalve gericht op Alwies Derkink 
 

 
Alwies Derkink uitwaaien achter de stuurknuppel op het water 
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Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
59 jaar/Getrouwd  met Agnes Goselink,1 dochter Marije (uitwonend) 

2 zoons Jordie en Chiel/Chauffeur bij Rouwmaat Groenlo (bijna 25 jaar) 
 

De sportcarrière: 

Keeper T.V.O. 8, daarna weinig andere  sport. Momenteel gymsport in ons 
dorp 
 

Het hoogtepunt: 
Trouwen en natuurlijk de kinderen die zijn geboren 
 

Ben je wel eens tegen rood aangelopen en was dat terecht? 
Volgens mij wel. Na het bestuderen van TV beelden; ja 100% terecht 
 

Je volgt TVO1 thuis redelijk vaak, zijn er promotiekansen?  
Ja, zeker nu ze gewonnen hebben van het Centrum. Maar VIOS en  

Bentelo liggen nog de loer. Bentelo, daar moeten ze nog naar toe. 
 

Wonen in Haaksbergen, daar wil ik oud worden: 

Ja dat bevalt goed, leuke stek. Goede buren, alles in de buurt. Ik heb zelf 
een volkstuintje waar ik me kan uitleven en waar ik onze groente verbouw. 
Toch prima zo. 
 

Internet met al haar faciliteiten en mobiele contact’speeltjes’  
Doet het onderwijs geen goed en maakt de jeugd/ maatschappij 

onverschilliger: 
Daar maak ik niet zoveel van mee 
 

Ik ben een fan van de zang/muziekcompetities; Idols, Got Talent, 
Voice en anders geheten talentenjachten: 
Nederlandstalige muziek. Of etherpiraten is ook goed 
 

De jacht is een mooie hobby, maar levert tegenwoordig steeds 
minder op, omdat…: 

Nou mooie hobby? Ik zie het wild ook graag lopen. Maar je moet het wel 
een beetje in stand houden, vooral de konijnen. En daarna de 3de helft 
gezellig even een kaartje leggen bij Pascal en Christel 

 
De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen,  aankleden, koffie zetten en… 

Toiletteren  ja. Hond uitlaten, ik heb geen hond. Krant lezen , die is er nog 
niet is als ik opsta om 5.50 uur. Aankleden! ja niks bijzonders doen ze bijna 
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allemaal. Koffie nee? Ik drink voor ik weg ga 1 beker melk en een 
boterham. En ben om 6.30 uur op mijn werk 
 

Hollandse soap op tv: 
Kijk ik niet naar 
 

Na nieuwe verkiezingen in Nederland komt er misschien een  
andere leider, geef drie geschikte kandidaten: 
Volgens mij zijn die er wel maar niet hier. Verder hou ik me hier niet mee 

op de hoogte. 
 

Vind je het ook zo erg voor die drieste Douglas van FC Twente?: 

Hij heeft nou eenmaal de naam ervoor, maar maakt geen gemene 
overtredingen. 
 

De grootste bewondering heb ik voor  en de grootste hekel aan: 
Voor mijn vrouw die altijd het eten klaar heeft als terug kom van mijn  
werk De grootste hekel heb aan de mensen die overal de troep maar  

laten rondslingeren. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht, Chinees: 

Bord erwtensoep ja, lekker met varkenspoot. Stamppot boerenkool  
HEERLIJK met groot stuk worst e.o. speklap. Pasta is ook goed. Diner  
bij kaarslicht; wij wonen in Haaksbergen we hebben soms ook stroom! 

Chinees neffer… 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 
Mr.Bean 
 

Favoriete tv programma’s en muziek: 
Voetbal programma’s - Flikken Maastricht 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Ja, naar Canada dat lijkt me wel wat om te kijken hoe de wereld er daar 
uitziet en hoe men daar boert e.d. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Brand 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
TVO mag in blessuretijd van mij wel kampioen worden Lekker spannend. 
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ingezonden 

Waarom jeugdpleinhengelo.nl? 
Via www.jeugdpleinhengelo.nl willen we de jeugd in Hengelo attenderen 
op activiteiten waarbij ze kennismaken kunnen maken met sport, muziek,  
techniek, dans, koken, vissen, of andere leuke en zinvolle activiteiten. 
Uitnodiging om een kijkje te nemen op www.jeugdpleinhengelo.nl 
De site waarop je o.a. leuke, leerzame, sportieve activiteiten kunt 
vinden.De Gemeente Hengelo en alle aanbieders van Sport, Cultuur en 

Welzijn nodigen kinderen, ouders en professional uit om een kijkje te 
komen nemen op www.jeugdpleinhengelo.nl. 
Via de site is eenvoudig een scala aan activiteiten te vinden voor de jeugd 

in Hengelo. Dit zijn vooral kennismakingsactiviteiten op het gebied van 
muziek, sport, techniek, dans, koken, theater, foto en film, vissen, kunst 

maken en kunst kijken. Deze activiteiten worden verspreid over 
verschillende locaties in de stad aangeboden voor een lage toegangsprijs, 
zodat alle kinderen er gemakkelijk aan deel kunnen nemen. Kom een kijkje 

nemen! Jeugdplein Hengelo komt voort uit de Brede School samenwerking 
in Hengelo. Tot ziens, 
       Gemeente Hengelo en alle aanbieders van Sport, Cultuur en Welzijn 
 
 

 
De fraai gerenoveerde TVO kantine met de geheel nieuwe verlichting, een 

donatie het TVO Gilde. In de Gildebrochure die de leden deze maand 
krijgen toegestuurd staat deze foto ook afgebeeld. 

 

http://www.jeugdpleinhengelo.nl/
http://www.jeugdpleinhengelo.nl/
http://www.jeugdpleinhengelo.nl/
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Mijmeringen Sleutelkinderen 

Toen wij trouwden, Rie en ik, kreeg je kinderen, nu 51 jaar later neem je 

kinderen. Dat is een schijnbaar klein verschil en ik moet zeggen een, voor 
mijn gevoel, een zeer positief verschil. Nu 50 jaar geleden, toen onze 
oudste zoon geboren werd realiseerde ik me amper welke een grote 

verantwoording  daardoor op mijn schouders gelegd werd. Toen was het 
geen vraag waar onze zoon de zeven dagen van de week zou 
doorbrengen, thuis bij mama, geen enkele discussie. Dat is veranderd, daar 

heb ik niets op tegen, onze maatschappij is veranderd en die vraagt daar 
om. In maar enkele gevallen is het mogelijk dat mannen parttime gaan 
werken en zodoende een deel van de week voor de kinderen zorgen.  
 

Natuurlijk kun je daar wel een dag over praten, maar dat is een feit. In de 
praktijk die ik mee maak, is het vaak zo dat de jonge moeder twee of drie 

dagen in loondienst werkt en dat dat door één of twee oma’s wordt 
opgevangen. Een geweldige oplossing lijkt me dat voor alle drie. Maar 

kinderen worden ouder en oma’s ook. Er kan een tijd komen, er komt een 
tijd dat die mooie oplossing niet meer werkt en wat dan? Het gezin is 
gewend aan de inkomsten en de moeder heeft het werk ook nodig voor de 

invulling van haar leven . Volgens mij is het dan tijd om er over na te 
denken hoe belangrijk kinderen voor je zijn en hoe belangrijk stabiliteit en 
zekerheid is in een jong leven. Pasgeleden zag ik een verhaal  over 

kuikentjes geboren in een broedmachine en biggetjes die heel jong van 
hun moeder gescheiden waren. Onderzoek heeft de negatieve invloed 
daarvan duidelijk  gemaakt.  Ik weet dat nog niet zolang geleden, door de 

Nederlandse regering allerlei subsidie gegeven zijn en belasting voordelen,  
voor oppassende opa’s en oma’s. Het geld is daarvoor  schijnbaar op, dus 
de voordelen zijn over, maar dat ontslaat je niet van de plicht om je 

kinderen voldoende tijd en aandacht te geven. Je kunt ze niet met een 
sleutel om hun hals naar school sturen, zodat ze na school de deur open 
kunnen maken en in een leeg huis komen. 

                                                                                Johan Menkehorst 
 
 

Pinksterfeesten Beckum Programma 2012 
 
Vrijdag 25 mei:  Seniorenmiddag en Ossenveelder Oamt 

 
Zaterdag 26 mei mi: Kinderfeesten Wipneus en Pim kindershow 
   Vogelschieten 

    Av: DJ Paul Elstak + Happy Hardcore 
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Zondag 27 mei mi: Highlandgames, zeskamp Wipe Out 12-16 jr. 

   Ronnie Ruysdael (van Sjonnies) 
  Av: Broadway + Memphis Maniacs 
 

Maandag 28 mei: Old Timers, As ne Gek in Drek 
   Johnny and the Gangsters of Love 
   Wir sind Spitze 

 

 

 
Burgemeester Kerckhaerdt, jaarlijks vaste gast op de Pinksterfeesten, 

temidden van Beckumer winnaars in 2011 bij het Vogelschieten, dit jaar 
voor de laatste keer! 

 

 

Beckumer avond vrijdag 25 mei 
‘Ossenveelder Oamt’ 
Nog even en dan is het alweer zover: de Pinksterfeesten Beckum 2012. De 
vrijdagavond zal dit jaar in het teken staan van een spetterende quiz 

samen met twee leuke, maar vooral gezellige activiteiten. Uiteraard zijn er 
deze avond voor de winnende teams geweldige prijzen te winnen. 

Om 20.00 uur wordt iedereen in de tent verwacht voor een kop koffie of 
thee. De quizmaster zal vervolgens om 20.30 uur starten met het afvuren 
van de vragen. Na afloop van de quiz zal elk team deelnemen aan twee 

spetterende activiteiten, geschikt voor jong en oud. Het is daarom ook voor 
diegene die niet meedoen zeker de moeite waard om te komen kijken. 
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Na afloop zal Manon de Lange met haar band “Friends” zorgen voor een 
gezellige muzikale afsluiting. Het repertoire varieert van top-40 muziek tot 
hits van vroeger, voor iedereen dus genoeg mogelijkheid om de heupen los 

te gooien. Daarnaast is er ook dit jaar weer van 20.00 uur tot 21.30 uur 
HAPPY 1 ½ HOUR! Dit betekent dat je twee drankjes krijgt voor de prijs 

van één. 

 + =  
 

 
We zien jullie graag allemaal tijdens deze gezellige avond. Zoek daarom 
een leuk team bij elkaar van zes personen en geef je op bij Loes 

Waanders,(waandersloes@hotmail.com of 06-15156267) 

 
 

Er is veel Werk aan de Winkel  
in Beckum en Oele 
En weer was er ‘een ronde breed overleg’ om alle Beckumer wensen 
te bediscussiëren, op papier te zetten en hierover dan eens ferm 

met de gemeente Hengelo van gedachten te wisselen. 
Dit klinkt nogal gechargeerd maar was de realiteit na vele jaren; Beckumer 
toekomstplannen maken – het welwillende aanhoren door de gemeente – 
je vervolgens zorgen maken over de trage voortgang van plannen of eea. 
niet uitgevoerd zien. 
Dat stramien is al een aantal jaren kenmerkend, de dorpsraad weet er alles 

van. Via de opgerichte stuurgroep wordt thans getracht meer druk op de 
ketel te zetten. Daarbij gesteund door het Dorpsplan plus, dat vanuit de 
Provincie via de gemeente voor Beckum-Oele in gang gezet wordt. Voor 

dat Dorpsplan Plus is Hélène Melissen namens het Provinciale Oversticht 
aangewezen als 1e coördinator. Zij begeleidt het proces en op de 

werksessie in het Proggiehoes, 14 maart, werd nog eens uitgelegd, hoe dat 
proces gaat verlopen.  
Worden nu dan spijkers met koppen geslagen? 
Er werd ook nog eens benadrukt werd, dat de uiteindelijke dorps-agenda 
met een 12tal prioriteiten (binnen 4 jaar aangepakt, dan wel gerealiseerd) 
ook door de gemeente Hengelo middels een convenant onderschreven en 

ondertekend moet worden. Daartoe hebben ze zich bij aanname vh 
dorpsplan Plus project voor Beckum-Oele verplicht. 
De uitkomsten van de werksessie lieten geen verassingen zien. Betaalbare 

sociale woningbouw/starterswoningen en spoedig beste locatie bepalen, 
school- en culturele voorzieningen op niveau behouden, (verkeers) 

mailto:waandersloes@hotmail.com
http://www.google.nl/imgres?q=dansen&um=1&hl=nl&biw=1257&bih=703&tbm=isch&tbnid=qQFYTlxRXOXw-M:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/dansen/3/&docid=84VZuiBYcZH69M&imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/d/dansen/1aa-56.gif&w=200&h=256&ei=IjBbT93BHsSCOqHgsJ8N&zoom=1
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veiligheid verhogen, geluidsoverlast verminderen, meer ruimte voor 
bedrijvigheid, aanpak inbraken- en dumpen afval in buitengebied, her-
nevenbestemming kerk en pastorie, meer medische en sociale diensten. 
 

Deze punten scoorden het hoogst. Op de extra dorpsavond, 28 maart 
bij het Wapen van Beckum kan de hele bevolking van Beckum en Oele zich 

nog eens buigen over de aangegeven prioriteiten. Ook gemeentelijke 
vertegenwoordigers zullen de discussies aanhoren. Samen moet dan een 
definitieve keuze gemaakt worden voor de belangrijkste speerpunten die in 

de dorpsagenda opgenomen worden en vervolgens aan de gemeente 
aangeboden. 

Kleedkamerplan? 
In de pauze van deze vergadering kwam ook weer eens informeel het 
kleedkamerplan met een TVO bestuurder ter sprake. De BBB redactie was 

al eerder verzocht om voorzichtig te zijn met publicaties over de voortgang. 
Dat kon een acceptabele oplossing misschien vertragen. Vandaar dat louter 
heel summier in de laatste BBB’s stond, ‘dat nog overleg moest komen, cq. 

gaande was met betrokken partijen en een extra TVO ledenvergadering 
voor groen licht er mogelijk aan kwam’. ‘Het overleg verloopt 
gecompliceerd, voorstellen worden gewijzigd inzake gemeentelijke bijdrage 

en rentepercentage voor een lening, de financiële last voor TVO is 
aanzienlijk’. Zo wordt momenteel de situatie geschetst. Voor de TVO leden 
gaat het proces simpelweg niet snel genoeg, maar toch. Het bestuur heeft 

nog altijd goede hoop op een spoedige, acceptabele overeenstemming met 
de gemeente. Dus nog even broeden, nog even geduld… 
                                                                                 Jan Ottink 

 
 
BELANGRIJK   BELANGRIJK   BELANGRIJK 

Cursus verkeersregelaar 
Op 1 en 8 mei is de cursus verkeersregelaars voor de Pinksterfeesten, Volle 

Polle en Oele weer gepland. Beide avonden zijn in twee groepen gedeeld 
nl. groep 1 van 18.30 uur tot 20.00 uur en groep 2 van 20.30 uur tot 22.00 
uur. We mogen dit jaar per groep niet meer dan 20 mensen per cursus 

indelen. Dit houdt in dat men zich aan moet melden voor een bepaalde 
avond en groep zodat wij kunnen zien of de groepen niet te groot worden. 

Aanmelden kan via k_ottink@hotmail.com Bij het opgeven ook graag een 
tweede voorkeursoptie aangeven. Het is de bedoeling dat je een pasfoto 
meeneemt en een geldig legitimatiebewijs. Mocht je vorig jaar de cursus 

hebben gedaan dan ben ik nog in het bezit van je pasfoto en kunnen we 
deze opnieuw gebruiken. We hopen uiteraard weer op een goede opkomst! 
                                                                             Katyana Ottink 

mailto:k_ottink@hotmail.com
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Zijlijn Verhuizen 

Wij gaan over ongeveer maanden verhuizen naar de Beukenhof. Wij zijn er 
blij mee en klaar voor, maar ik word er zo onrustig van. In mijn dromen 
gaan de meest eenvoudige dingen fout.  Ik denk dat dat komt omdat  we 

nu voor een groot deel afhankelijk zijn van anderen. 25 Jaar geleden toen 
we van Hengelo naar Beckum gingen konden we nog heelveel dingen zelf 
en tilde je er ook niet zo zwaar aan. Maar het doet me goed dat er zich 

zoveel mensen spontaan aanbieden om te komen helpen. Onze kinderen 
natuurlijk, onze beide families, buren vrienden, tennismaatjes van Johan. 

Zelfs een vriendin van achtenzeventig jaar biedt zich aan om te helpen 
poetsen. Ik moet het maar op me af laten komen. Voorlopig moeten we 
opruimen! Ook dat vind ik moeilijk, maar dat zullen er wel meer hebben. 

Gelukkig is de kringloop er ook nog en vooral de kringloop in Borne 
accepteert heelveel. Het is maar dat u het weet. 
                                                                                    Rie Menkehorst 

 
 

Ontmoetingsdag Zonnebloem 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag, die wij in 
samenwerking met de parochies Beckum, Bentelo en Hengevelde zullen 

houden op dinsdag 24 april a.s. in café restaurant De Hagmoll (Spoolder) 
te Bentelo. De leiding is in handen van Pastor Klaassen en Dominee De 
Vries.  

Programma: 
  9.15-9.30 uur Aankomst 

 9.30 uur   Oecumenische viering 

10.30 uur   Koffie met ?? 
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. 
Aanmelden deelname voor 16 april a.s. bij Rikie Vossebeld, Kerkpad 4. 

Tel. 3676475. 
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================ invulstrook =================== 

naam:    geb. datum: 

adres:    telefoonnummer: 

dieet:     vervoer: 

huisarts:     ’s middags rusten: ja/nee 

naam medewerkster:  € 25,-   voldaan: ja/nee 

 

 

Lowlandgames met Pinksterfeesten 
In het laatste weekend van mei is het weer zover: de Pinksterfeesten 

Beckum komen er aan! Anders dan voorheen is er op zondag niet alleen 
voor de oudere generatie een programma, ook de jeugd in de leeftijd van  

12-16 jaar kan zich opgeven om mee te doen aan de Lowlandgames! 
Vrienden en vriendinnen die niet uit Beckum komen zijn ook van harte 
welkom om deel te nemen aan de Lowlandgames. 

Uiteraard staat er een spectaculair programma gepland. Onder andere zal 
er een tafelvoetbalspel op het terrein staan, maar dan in levende vorm. 
Succes wordt gegarandeerd! Opgave gaat per tweetal. Uiteindelijk worden 

er drie tweetallen bij elkaar gevoegd tot één team van 6 personen. 
Leeftijden worden dus gemixt. Dit met als reden dat de strijd op deze 
manier zo eerlijk mogelijk geleverd wordt voor de felbegeerde eerste prijs! 

Geef je snel op viajeugdraadbeckum@gmail.com en je krijgt van ons een 
aanmeldingsformulier terug gestuurd.     Tot dan! 
 

Wij zoeken nog bedrijven die ons willen sponsoren bij het afdrukken van de 
T-shirts. Graag de eventuele reacties hierop naar bovenstaand mailadres 
sturen. 

 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
javascript:window.close();
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Zeepkistenrace 
Inschrijven voor de zeepkistenrace op zondag 6 mei is nog steeds mogelijk. 
Meer informatie over de race is te vinden op onze  Facebook en Hyves 
pagina. 

                                                                 Groetjes Jeugdraad Beckum  
 
 

OPINIE, de wereld gezien door Jan Busscher 
Wetenswaardigheid over Robin de Ruiter 
Robin de Ruiter is een in 1951 in Enschede geboren schrijver. Is echter 
grotendeels in Spanje opgegroeid waar hij theologie, geschiedenis en 
Spaans studeerde en behaalde in 1974 zijn titel. Als schrijver begon hij zijn 

carrière als freelance schrijver voor diverse Spaanstalige tijdschriften. Zijn 
schrijf/werkgebied was die van de politiek en religie. Later ging hij zich 
meer richten op het schrijver van boeken. Met name in Latijns-Amerika 

staat hij bekend om zijn buitengewoon onderzoekvermogen. 
Hij werd echt heel bekend door het boek, De verborgen macht achter de 
Jehova's Getuigen, wat ons goed inzicht geeft in de wereld van Jehova's 

Getuigen. (De Ruiter is 2 jaar geinfiltreerd geweest bij de Jehova’s 
Getuigen). 

Veel van De Ruiter's boeken werden bestsellers. Diverse boeken 
verschenen in meer dan 40 landen. Eén van de bestsellers was het boek, 

javascript:window.close();
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George W. Bush en de mythe van al-Qaeda - De verborgen macht achter 
de terroristische aanslagen van 11 september 2001, waarvoor hij ook in 
2005 De Frontier Award kreeg. Overigens verscheen het boek in Nederland 

via een uitgeverij die hij zelf opgericht 
 

De Ruiter geboycot in Nederland! Robin de Ruiter had als eerste het 
boek over de aanslagen op 11 september in Duitsland gepubliceerd. Zaken 
zoals de geheime CIA vluchten werden toen al in het boek vermeld. In 

Nederland wordt het boek doodgezwegen door de pers en veel 
boekhandels weigeren het te verkopen. Ook zijn nieuwe boek “De 13 
satanische bloedlijnen” wordt geboycot. Dit boek, vertaald en uitgebracht 

in meer dan veertig landen, voert ons langs een diep verborgen spoor in de 
feitelijke geschiedenis van de wereld. Dit boek omvat meerdere 
opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde. Ze 

verschenen voor het eerst in boekvorm in 1989 bij zijn uitgever in Mexico. 
Maar in Nederland bleek het onmogelijk om dit boek te publiceren. Zonder 
uitzondering gaven gerenommeerde uitgevers te kennen dat ‘Nederland 

nog niet klaar was voor dit boek’. Hetzelfde overkwam hem met de 
uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda - De 
verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 

2001. Dit boek oogstte op vele internationale boekenbeurzen en onder een 
wereldwijd publiek groot succes. Ondanks het wereldwijde succes van dit 
boek kreeg hij van Nederlandse uitgevers commentaren als ‘te explosief’ 

en ‘te gevaarlijk’. En dat uitgerekend in een land als Nederland! 
Robin de Ruiter heeft contacten met regeringsleiders en ambassadeurs van 

diverse landen, hij weet dus een aardige inschatting van het 
wereldgebeuren te maken mag  je aannemen. In één van zijn 
commentaren zegt hij dat het Nederlandse volk één van de meest 

gemanipuleerde ter wereld is. Eigenlijk te triest voor woorden, maar ik 
denk dat hij er niet ver naast zit… 
                                                                                       Jan Busscher  
 
 

Uitnodiging voor de dodenherdenking  
Op vrijdag 27 april wordt de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. 
Deze vind plaats op het parochiële kerkhof bij het monument links vooraan. 

De herdenking wordt gehouden in samen werking met de kinderen van 
groep 8 van de basisschool de Bleek. 
Wij vertrekken om 14.45.u lopend  vanaf het schoolplein, u mag ook direct 

naar het kerkhof gaan. Als U wilt mag een rode roos meenemen om deze 
te plaatsen bij het monument. 
                                                                                                           Diny Lansink 
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En toen was er nog TVO handbal… 

even een update 
Dames 1 Dames 1 heeft een spannende competitie. Ze staan op de 
tweede plaats en die is na afgelopen weekend iets veiliger gesteld doordat 

de nummer 3 (DHV) verloren heeft en de dames zelf te sterk waren voor 
Borhave. Het is belangrijk voor dames 1 om 2e te blijven staan om 
promotie-degradatiewedstrijden te kunnen spelen voor een plek in een 

nieuw te vormen hoofdklasse. Dit zal een landelijke competitie worden. De 
regioklassen zullen na dit seizoen namelijk vervallen en worden vervangen 
door hoofdklassen. 
 

Dames 2 De doelstelling van dames 2 is -en was net als voorgaande 
jaren- kampioen worden!  Helaas gaat dat dit jaar wederom niet lukken. 

Dames 2 heeft, met nog twee wedstrijden te gaan, een leuk seizoen 
gedraaid. Af en toe met wat invallers vanuit dames 3 of de A-jeugd maar 
verder redelijk compleet. Bij deze worden dames 3 en A-jeugd hartelijk 

bedankt voor het meespelen! Op dit moment staan de dames 2 in de 
middenmoot. Volgend jaar met Carla Ensink als nieuwe trainster gaan ze er 
weer vol tegenaan en opnieuw wordt geprobeerd de doelstelling te halen!  

Dames 3 Dames 3 lijkt de goede vorm te hebben gevonden. Daar waar in 
de eerste helft van de competitie nog bijna alle wedstrijden, vaak met 
maar een paar doelpunten werden verloren, hebben de dames de laatste 

weken achtereenvolgens DHV, Vasse, Cabezota en Borhave verslagen. 
Hiermee zijn ze van de onderste plaats opgeklommen naar een 7e plaats. 
Met nog 1 wedstrijd te gaan tegen kampioen Bentelo 3 is er van degradatie 

zorgen geen sprake meer. Afgelopen weekend werd er met 13-16 van 
Borhave gewonnen. 

Jong recreantenMet nog 3 wedstrijden voor de boeg is het voor de jong 
recreanten nog erg spannend. De dames staan op dit moment op een 
‘veilige’ 9e plaats in de competitie, maar op de nek gezeten door EHC en 

WHC. Onlangs werd WHC in een rechtstreeks duel overigens verslagen met 
20 – 11. 
 

Recreanten 2 De recreanten 2 wonnen vorige week met 13-15 van WHC 
recr. 2 Gelukkig stonden ze de eerste helft met ruime cijfers voor, want de 
tweede helft werd het een stuk lastiger om te scoren en werd Hengevelde 

sterker. Met nog twee wedstrijden te gaan staan ze op de 4e plek. De 
jeugdteams speelden ook afgelopen weekend, hierbij de uitslagen: 
Borhave- TVO A 17-14 

Borhave- TVO B 5-11 
BWO- TVO C 2 7-10 
                                                                                   Simone de Wit 
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Hangt uw foto straks in de kantine? 
Het lijkt ons als kantinecommissie een leuk idee om de aankleding 
van de kantine te laten verzorgen door u in de vorm van foto’s die 
we gedurende een paar maanden exposeren. 
Foto’s worden vergroot tot A2 formaat en opgehangen in een wissellijst. Na 
de expositie krijgt u de vergroting terug. 

1. Wij zoeken voor de eerste expositie actuele sportfoto’s met 

emotie/bezieling (expositie van 1 mei a.s. tot 31 augustus). 
2. Voor de tweede expositie (september tot december) zoeken wij 

actuele foto’s van mooie plekjes in Beckum en omgeving  
3. Voor de derde expositie (januari t/m april); foto’s van creatieve 

creaties die gemaakt zijn door mensen uit Beckum of Oele.  

Een “vakkundige jury” buigt zich over de inzendingen en bepaalt welke 
foto’s voor vergroting in aanmerking komen. 
Pak dus uw camera, ga op stap en breng Beckum en Beckumers  in beeld. 

Foto’s mailen naar r.jannink1@kpnplanet.nl 
                                                                               Kantinecommissie  
 

 

Koninginnedag2012 
Hallo allemaal, 
Maandag 30 april is het weer Koninginnedag. Een groot feest dus. Wij 
willen dit samen met jullie vieren op maandag 30 april rond de sporthal.  

Wij nodigen groep 8 tot en met de 3e klas VO uit om een middag leuke 
activiteiten te doen. De activiteiten zijn basketbal, voetbal, handbal en een 
stormbaan. Het handigste is dat jullie sportkleding aan hebben, maar je 

kunt je wel omkleden in de kleedkamers van ‘t Geertman. De aanvang is 
13.00 uur en het eindigt rond 16.30 uur. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde! 

Dit wordt georganiseerd door de Koninginnedagcommissie Beckum.  
Wij Cyriel, Jorn, Cas en Elroy helpen vanuit de maatschappelijke stage mee 
om dit nog leuker te maken. Net als de voorgaande jaren. 

Hopelijk zien wij jullie allemaal! 
 
 

 
 

 
Opgave bij: Elroy_vijn@hotmail.com  
Liefst opgeven voor 20 april. 
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‘Bospeen en blinde vinken’ in beeld 

 
 

 
Levenslust heeft weer 9 volle zalen getrokken met de uitvoeringen van 

Bospeen en blinde vinken. De uitvoeringen zijn succes vol verlopen, de 
decor groep had een prachtige winkel ingericht met elke uitvoering verse 
groenten en fruit op de toonbank, dit met als gevolg dat de leden nu al 

weken lang bospeen uit eigen winkel eten. We zijn erg trots dat we een 
debutant hadden Ester Stoer uit Delden speelde de Dochter van de 
groenteboer. Achter de schermen (achter in de zaal) debuteerde Aaron 

Leferink hij bediende het geluid en het licht. Beide debutanten zijn een 
grote aanwinst voor het toneel, we hopen nog vele fijne uitvoeringen met 

hun te mogen beleven. Eddy Drenth speelde de groenteboer en is op een 
van de foto's te zien met Ester (blonde goedlachse koppie) achter de 
toonbank. De dame met rood haar en Eddy is Debby ter Avest ze speelde 

ook een voortreffelijke rol niet herkenbaar en heel "dullig". 
                                                                                                   Cilia 
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Jaarvergadering 11 april 2012  
20.00 uur ‘t Proggiehoes                                 
 

Geachte inwoners, 
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van de 

Dorpsraad Beckum op woensdag 11 april om 20.00 uur. 
 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Opening en welkom 
2. Kascontrolecommissie 

3. Vacante positie dorpsraad. 
4. Themadeel met de titel ‘in gesprek met…’ 

A. Voortgang AED project. 

B. Stuurgroep. 
C. Ondernemersvereniging Beckum – Oele. 
D. ----- 

E. ----- 
5. Interactie: In gesprek met… 

Dit interactieve deel is met name bedoeld om met alle aanwezigen 

in gesprek te gaan. Aan iedereen dus de nadrukkelijke uitnodiging 
deel te nemen aan de gesprekken. 

6. Sluiting en gezellig naborrelen in de kleine zaal. 

 
Met vriendelijke groet, Rob van der Keur 
                          Portefeuille Secretariaat            Dorpsraad Beckum 
 
In 2011/12 is door de dorpsraad verder gewerkt aan de actiepunten zoals 

die tijdens de vorige jaarvergadering zijn besproken. Een belangrijke 
mijlpaal is de toekenning van een subsidie voor de uitvoering van een z.g. 
Dorpsplan Plus. 

Hiermee wordt een 4-jarig programma uitgevoerd gericht op een 
verbetering van de leefbaarheid in Beckum (en Oele). Ter begeleiding van 
dit project is een stuurgroep in het leven geroepen met deelnemers uit 

verschillende geledingen in Beckum en Oele. Hiermee hoopt de dorpsraad 
zowel deskundigheid als draagvlak voor de uit te voeren acties te 
realiseren. 
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Met de politiek en gemeente is de band verder verstevigd in het afgelopen 
jaar. 
 

De actiepunten per portefeuille worden op de jaarvergadering besproken. 
Daarbij komen aan de orde; 

- Portefeuille verkeer, met een overzicht van lopende activiteiten 

omtrent de komende N18 en alle consequenties daaromtrent. Ook 
zijn verbetering wegdek, verkeerssituaties etc. aan de orde 
geweest. 

-  
- Portefeuille ruimtelijke ordening, met als grootste actuele 

punt de bouw vd Beukenhof. Er is nu een commissie actief waarin 
vertegenwoordigers uit Beckum, Carint en Welbions regelmatig 
overleggen over allerhande zaken die van belang zijn rondom dit 

complex. O.a. de invulling van het zorgappartement van Carint, de 
inrichting van de pastoorstuin, het eventuele gebruik van de 
kleedkamers van TVO en de praktische inrichtingszaken van de 

appartementen. Ook toekomstige woningbouw valt onder 
ruimtelijke ordening. Via de stuurgroep worden plannen 
geformuleerd. Ook vrijkomende huizen van toekomstige 

Beukenhofbewoners zorgen voor woonkansen van jongeren. 
-  
- Portefeuille welzijn jeugd- en ouderen, hierover zijn op 

verschillende gebieden sociale activiteiten gaande, evenals bij de 
- Portefeuille buitengebied, waarbij samen met de gemeente 

diverse zaken als wandelpaden-routes-bewegwijzering etc. zijn 

besproken, deels gerealiseerd. 
- Over de portefeuille communicatie en secretariaat wordt 

ook op de jaarvergadering  een toelichting gegeven. 
- Tenslotte worden schouwgroepzaken besproken en de 

speerpunten van de opgerichte stuurgroep Beckum-Oele 

toegelicht. 
 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 
Paasweekend  vrijdag 6 april 2012 t/m maandag 9 april 2012 
Meivakantie  maandag 30 april 2012 t/m vrijdag 4 mei 2012 

Hemelvaart  donderdag 17 mei 2012 t/m vrijdag 18 mei 2012 
Pinksteren  zondag 27 mei 2012 t/m woensdag 30 mei 2012 
Zomervakantie  vrijdag 20 juli 2012 t/m vrijdag 31 augustus 2012 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
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De TVO Omni jeugd 
is uitermate tevreden over het verloop van de 
compostactie.  

Onder leiding van Roy Kleinsman werden de gebruikelijke adressen weer 

bezocht. De opbrengst van deze actie stemt ons dan ook tevreden. Mede 
door de inzet van C1 en vrijwilligers in het kader van de maatschappelijke 
stage, is deze dag probleemloos verlopen. De kantine zorgde voor de 

overheerlijke  versnaperingen, welke door de vrijwilligers zeer werden 
gewaardeerd. Namens TVO Omni-jeugd werd aan de chauffeurs een 

attentie overhandigd. 
  
Sport-spelmiddag : hierover is in samenspraak met enkele jeugdleden een 

voorlopige opzet bepaald. De sport- en spelmiddag wordt (onder 
voorbehoud) gehouden op zaterdag 19 mei. Nadere informatie volgt te 
zijner tijd via TVO-nieuws.  

TVO Omni jeugd waardeert het zeer dat er zich steeds meer jeugdleden 
beschikbaar stellen voor het organiseren van activiteiten of zich op een 
andere manier als  vrijwilliger inzetten voor de vereniging. 

 
 

Koninginnedag2012 
Hier dan het complete programma voor de Beckumer 
bevolking. Inclusief een mooie fietstocht!! 
 

Maandag 30 April vanaf 9.00 uur is er voor IEDEREEN  in en om Beckum  
een gezellige dag georganiseerd. De peuters t/m groep 3 worden in  't 

Geertman vermaakt met o.a. sminken, diverse springkussens,  apenkooi, 
tekenfilms ,enz.  In de  groepen  4 t/m 8 gaan de jongens het opnemen 

tegen de meisjes. (bekent van het TV -programma) Met o.a. een  
stormbaan, vragenspelletjes, enz. 
Voor de tweede maal  is er ook s 'middags tot een uur of 16.00een 

programma vanaf groep 8. Nu georganiseerd  door een viertal heren voor 
hun maatschappelijke stage . Zij gaan met elkaar een sporttoernooi  incl. 
de stormbaan doen. 

We zetten weer een tent op het schoolplein dus voor ALLEN die het 
gezellig vinden de verrichtingen van de jeugd te volgen zijn de hele dag 
van harte welkom!! 
 

Dit jaar is er voor het eerst ook een Oranje fietstocht  in Beckum. 
Deze tocht van + 30 km start en eindigt vanaf het schoolplein. Er kan 

tussen 8:30 en 9:30 gestart worden. De route is verkrijgbaar in de tent op 
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het schoolplein en deelname is gratis. Onderweg is er een gezellige 
tussenstop en na afloop kan er op het schoolplein met jong en oud gezellig 
worden na gekletst. 
 

In de hal van het stadhuis  wordt  dit jaar een Oranje Concert aangeboden 
door de Hengelose Oranje Vereniging met o.a. het Hengeloos mannenkoor, 

De Hengelose Opera en Operette Vereniging, De Hengelanders en een 
fototentoonstelling van dhr.Han Schenk (lange tijd fotograaf van het 
koningshuis)  om  10.00 uur staat de koffie klaar en het duurt tot 12.30 

uur. Om dit aantrekkelijker  te maken voor de mensen uit Beckum bieden 
wij gratis vervoer aan vanaf het kerkplein in Beckum naar het 

gemeentehuis vertrek 9.30 uur en om 12.45 uur weer terug. 
Aanmelden voor het vervoer naar  het stadhuis kan per mail 
saskiarotink@hotmail.com of bellen 074-2500369. 

 

     Tot 30 april! 
 
 

Deze maand … in een volzin 
Het voorjaar is definitief aangebroken en de klok een uur vooruit gezet, 
wat betekent dat de koeien ‘balgerend’ in de wei dartelen en het gras 

ontdekken, hetgeen nou niet gezegd kan worden van het overleg in het 
Catshuis, waar het groene gras of witte rook ontbreekt en het grote 
stilzwijgen aanhoudt bij Rutte, Verhagen en Wilders en dat is in het kader 

van de aanstaande mega-bezuinigingen nog te begrijpen ook en in 
Beckum… schijnen sommigen zich ineens bezorgd te maken over ‘de 

kaalslag’ in de pastorietuin/op het kerkplein, maar een goede raad kan 
hierbij zijn; wacht nou maar even het eindresultaat af… 
 

 

De Jeugd heeft wat te vertellen   
Toch kregen we op de valreep (4 dagen na de kopijsluiting!) nog een 

kleine bijdrage voor de rubriek De Jeugd heeft wat te vertellen  binnen… 
 

Hallo iedereen, 

Wij hebben een leuk team. We hebben hele leuke trainingen die erg 
sportief zijn, door onze trainster Nicole. Jammer genoeg zijn we niet altijd 
compleet met de wedstrijden, maar gelukkig willen de meisjes uit de A en 

de C jeugd vaak met ons mee doen. De wedstrijden gaan meestal ook wel 
erg goed want we zijn allemaal erg fanatiek. Doordat we zo fanatiek zijn, 

staan we ook 4e. Ondanks de grote leeftijdsverschillen, de krappe shirts en 

mailto:saskiarotink@hotmail.com
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broekjes zijn we toch een heel gezellig team. Onze coaches doen erg hun 
best om ons goed te steunen en te supporten. Dit  gaat ook erg goed en 
maakt ons team sterk.  

                                                                    Groetjes B-jeugd, Handbal 
 

Hopelijk gaat de basisschool nu ook initiatieven ondernemen om de jeugd aan het 
woord te laten. Gewoon een klas, groep kinderen of anderszins jeugdige 
dorpsgenoten die spontaan iets te melden hebben. We zijn benieuwd!! 
                                                                                              BBB redactie 

 

TVO actueel 
Door de eclatante winst vanTVO 1 op Hoeve Vooruit staat het 1e nu op 35 
punten uit 15 wedstrijden, doelgemiddelde 58-17, concurrent VIOSB heeft  
3 verliespunten meer. Je kunt bescheiden of afhoudend doen, maar de jacht 

naar de titel is onmiskenbaar ingezet. Na 10 jaar weer de vlag in top? 
 

Het schema v.d. vieringen voor de maand april 
Zo.  01 apr.  9.00 uur: Palmpasenviering 
    Eucharistieviering 

    Voorganger: Pastor Hoogland 
    Zang: Spirit 
Di.  03 apr. 19.00 uur: Boeteviering 

    Samen met Par.St.Isidorushoeve 
    Voorganger: Pastor Klaassen 
    Zang: Dames-en Herenkoor 

Do. 05 apr. 19.00 uur: Witte Donderdag 
    Viering samen met Par.St.Isidorushoeve 
    Zang: Dames-en Herenkoor 

    Viering is in St.Isidorushoeve 
Vr. 06 apr. 15.00 uur: Kruisweg viering 
    T.ter Avest en R.Temmink 

    Zang: Dames-en Herenkoor 
Za. 06 apr. 19.00 uur: Goede Vrijdagviering met Kruisverering 
    Voorganger: Pastor Escher 

    Zang: Dames-en Herenkoor 
Za. 07 apr. 19.00 uur: Paaswake: Familieviering 
    Voorganger: Pastor Golianek 

      Zang: Spirit 
Zo. 08 apr.  9.00 uur: EERSTE PAASDAG 

    Eucharistieviering 
    Voorganger: Pastor Escher 
    Zang: Dames-en Herenkoor 

Ma. 09 apr.  9.00 uur: Géén viering in Beckum 
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    Samen in St.Isidorushoeve 
Za. 14  apr. 19.00 uur: Eucharistieviering 
    Voorganger: Pastor van Breemen 

    Er is géén zangkoor 
Zo. 15 apr.   Géén viering 

Za. 21 apr. 19.00 uur: Toediening Sacrament v.h.Vormsel 
    Voorganger: Mgr.Eijk en Pastor Klaassen 
        Zang: Spirit 

Zo. 22 apr.  9.00 uur: Géén viering 
Za. 28 apr. 19.00 uur: Géén viering 
Zo. 29 apr.  9.00 uur: Woord-en Communieviering 

    Voorganger: Pastor Ogink 
    Zang: Dames-en Herenkoor 
Wijzigingen voorbehouden. 

(Zie verder in het parochieblad:Onder Ons of in het blad”Geestig”) 
Na de viering van Palmpasen gaan de Kinderen met de palmpasentak in 
optocht door Beckum. 
 
 

Datumbank 
28 maart KVO; Paasactiviteiten in ’t Proggiehoes. 
28 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 3 april  Soosmiddag 

 4 april  Dorpsraad; vergadering 
 7 april  TVO; Vrijwilligersfeest  
11 april  Dorpsraad; Jaarvergadering 

11 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
13-14-15 april TVO; Jeugdkamp 2012 
21 april  H. Vormsel; door monsieur van Eijck voor groep 7 en 8 

21 april  Oud Papier 
25 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 6 mei  Jeugdraad; Zeepkistenrace 

 8 mei  KVO; Kleine fietstocht 
 9 mei  Dorpsraad; vergadering 
 9 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 9 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 4 en 5 
19 mei  Oud Papier 
20 mei  TVO; Mixtournooi voetbal 
23 mei  TVO Omni; Spelletjesmiddag groep 2 en 3 

25 t/m 28 mei Pinksterfeesten 
 3 juni  1e H. Communie 
 6 juni  KVO; Busreis naar Veenhuizen 
 

De volgende BBB verschijnt wo. 25 april, kopij binnen 18 april 


