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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/druk 

vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 

Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 

Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info layout 
info en opgave foto’s 

kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven van januari t/m juni 2013 
23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni 
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 
 

35                                               03 
 
Wat een zeldzaam raar weer, pooltemperaturen bijna eind maart, waar de 
aardappelen normaliter al gepoot zijn. Opwarming vd aarde?  Toch nog 

even wachten dus. Hier dus de nieuwe BBB met vernieuwd voorblad en 
advertenties. Actueel en bij de tijd; lees het en u bent op de hoogte… 

 
Laatste Week Nieuws 
> Het BBB nieuws stroomde binnen de laatste twee weken. Wel mooi, 
maar lastig om het totale aanbod binnen een steeds wijzigend aantal 
pagina’s te houden. Meer dan 40 artikelen van allerlei aard, Beckum leeft 

volop, dus… 
 

> Het TVO Gilde gaat binnenkort de jaarlijkse brochure aan alle leden 

versturen. Met een activiteitenoverzicht, vermelding van nieuwe donaties 
en een actuele lijst van de TVO Gilde leden. Hierbij wordt Tonnie ten Dam 
als nieuw lid verwelkomt. Eén mutatie moet voor 2013 nog in de lijst 

worden aangepast. Bij deze brochures gaan ook de contributie- 
betalingsverzoeken mee. 
> De Palmpasenoptocht was zondag jl. een beproeving voor de kinderen 

(en ouders natuurlijk!)bij de koude poolwind. De drumfanfare blies zich de 
vingers blauw en toonde karakter onder deze omstandigheden… 
 

> De TVO handbaldames 1 maakten het koploper VenS best lastig , maar 
met 20-32 waren de gasten bovenliggend. TVO5 speelde tegen noaber 
Bentelo4 remise met 2-2 en het 4e won de topper tegen Bon.Boys10 met 

2-1. Ook TVO3 speelden een knappe remise tegen titelfavoriet ATC4, het 
werd 4-4. Daarnaast presenteerde TVO2 zich weer prima en Grol4 werd 
met 6-0 aan de zegekar gebonden… (en koold dat ’t was met den 

smearige weend en dat op 24 maart…). 
 
> TVO1 kende een hernieuwde kennismaking met Hennie Kraayenvanger, 

gewezen TVO keeper en trainer (van köp’n en knötter’n). Hij floot Witkam-
pers-TVO in Laren. TVO startte slaapwandelend, via 2-0 werd de ruststand 

5-2. Toen was TVO goed bij de les, en na 5-2, 5-3 en 5-4 sidderde de 
koploper even. Een terechte strafschop betekende echter 6-4… 
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Wat u allemaal leest in deze Maart BBB 
> Laatste week nieuws  > TVO handbal bestuurinfo 

> Dorpsraadinfo  > Programma Koninginnedag 
> Oproep recreatie-toerisme Beckum 
   en De Zoutmarke als toeristische promotie 

> Opinie, de wereld van vandaag; Jan Busscher 
> Challenge Your Self, advertentie 
> Gehoord en gelezen; In de wandelgangen 

> Dankbetuiging  > Stuurgroep Beckum-Oele actief 
> Jeugdraad actief  > Twintig Voorzetten op Leon ten Voorde 
> Handbaltalent in Jong Oanje > Werkgroep AED doet beroep op U 

> Wist u datjes   > Mijmeringen 
> Luk akkefietjes  > Wereldwinkel vraagt vrijwilligers 
> Volle Polle doet verslag > Anti-Roos dart toernooi 29 maart 

> Twentse Tuigpaardendag > Vrijdagavondfeest Pinksterfeesten 
> Zijlijn    > Slingerbeurs groot succes 

> Paasvuur Beckum  > Diaconaal beraad H.Geestparochie 
> Gewoon Beckum live  > Volleyvergadering TVO 
> BBBtje   > Nieuw succes Levenslust 

> KVO activiteiten  > Dodenherdenking Beckum 
> Parochienieuws  > Datumbank 
> Zonnebloem loterij, ontmoetingsdag en boottocht 

> TVO tennis bestuursleden nemen afscheid 
> Afscheid Zomerfeest penningmeester plus programma 2013 
> Tijd om te wisselen; kantinefoto’s 

> Deze maand in een volzin 
> Kleedkamerproblematiek;  
   motie van wantrouwen richting ambtenaren 

 
 

TVO handbal bestuursnieuws 
De competitie loopt alweer tegen het einde. De meeste wedstrijden zijn 
gespeeld. De spanning bij dames 1 in de competitie is om te snijden. De 

dames staan nog in de onderste regionen maar de laatste weken komen er 
wel punten binnen. 
Tegen WCH hadden de dames moeten winnen maar helaas lukte dat niet. 

Het team van Danielle Volmer was te sterk voor TVO. Het was een 
rommelige wedstrijd. Er werd veel afgefloten. Milou had al snel last van een 
blessure een ook Britt leek niet helemaal vrij van blessures. Vanuit dames 2 

deden Anita, Katyana en Marloes mee. Ook Ine was weer van de partij en 
keepte prima. Ook Monique keepte overigens prima. Daar lag het niet aan. 
Met rust keken de dames al tegen een 11-7 achterstand aan in een overvolle 
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Sporthal de Marke. WHC profiteerde van een snelle midden uit en maakte 
daardoor het verschil. Eindstand 23-19. Dames 2 heeft helaas verloren van 
BWO en gelijk gespeeld tegen WHC en daardoor waarschijnlijk de titelkansen 

vergooit. Dames 3 won met ruime cijfers van Cabezota en was het weekend 
van 17 maart vrij. Hoe de recreanten en de jeugd het deden is te lezen 

onderaan de tekst. Daar staan alle uitslagen. De D-jeugd is nog niet belicht 
in de BBB, vandaar onderstaande tekst namens de meisjes van de D-jeugd.  
De D-jeugd bestaat uit Mies Veldhuis, Benthe Lansink Rotgerink, Pien Rupert, 

Jet Morsink, Sanne Havekes, Meike Asbroek, Linde Assink, Inge Hammink en 
Amaely Klos. Dit seizoen zijn ze over gegaan van de Mini’s naar de D-jeugd 
en spelen voor het eerst op het grote handbalveld op Mies en Benthe na. Zij 

spelen al een jaar langer in de competitie. Ze doen het erg goed, staan nu op 
de 2e plek. Ze hebben 2x verloren van DHV uit Delden [die 1e staan] en 1x 
gelijk gespeeld tegen Bornerbroek, de rest gewonnen.De tweede wedstrijd 

tegen Delden op 23 februari was dan ook erg spannend, we hoopten hen 
wat puntjes af te kunnen pakken. We speelden thuis in Hengevelde. Er was 
veel publiek om ons aan te moedigen maar helaas verloren we met 5-7. De 

wedstrijd erna op 10 maart kwam Bornerbroek bij ons op bezoek, deze 
hebben we gewonnen met 9-1 en 16 maart zelfs met 17-2 gewonnen van 
WHC. De meisjes zijn allemaal erg fanatiek en gedreven, willen als ze 

moeten wisselen er zo snel mogelijk weer in. In het veld zien ze al goed wie 
er vrij staat en spelen goed samen. Keepen doen ze bijna allemaal en tot nu 
toe gaat hen dat goed af. Met nu nog 2 wedstrijden te gaan hopen we op de 

tweede plek te eindigen en dan hebben we het prima gedaan!!! 
 

Gerard Jannink stelt zich voor 
Het bestuur en de TC hebben ook zeker net stil gezeten de afgelopen tijd. Er 
is een nieuwe trainer aangesteld. Gerard Jannink zal de rest van deze 

competitie dames 1 en 2 trainen en dames 1 coachen. Ook volgend jaar zal 
hij de scepter zwaaien bij de dames. Gerard is een “oude bekende” voor de 
oudere garde van TVO handbal. Voor de jongelingen een nieuw gezicht en 

daarom zullen we hem aan jullie voorstellen. Hij heeft de selectie van TVO al 
eerder getraind en gecoached. En dit deed hij zeker niet onverdienstelijk. 
Om u kennis te laten maken met deze trainer hebben we hem een aantal 

vragen voorgelegd; zie onder. 
 

Wat is je privé situatie? (woonplaats, gezin, werk, hobby's etc.) 

Ik woon sinds 1995 samen met mijn vrouw en onze zoon in Haaksbergen. De 
afgelopen 39,5 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij de Grolsche 
Bierbrouwerij. Helaas ben ik afgelopen jaar boventallig verklaard. Daardoor 

heb ik weer meer tijd gekregen om oude hobby’s op te pakken. Daarnaast 
mag ik graag ’s zomers kamperen en varen. Ook beleef ik aan vissen veel 

plezier. 
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Je bent al eerder bij TVO Handbal hoofdtrainer geweest. 
 Wanneer was dit? Hoe lang ben je bij ons geweest? 
Eind jaren tachtig en in de negentiger beginjaren (1989 t/m 1994) was ik 

trainer van Dames 1. Niet zonder enig succes hebben we met Dames 1 en 
enkele junioren teams een aantal kampioenschappen in de wacht gesleept.  

Wat heb je de afgelopen jaren gedaan op handbalgebied?  
De laatste jaren van mijn handbalcarrière ben ik actief geweest bij Nieuw-
Heeten. Ik trainde daar dames 1-2 en de junioren. Het laatste jaar heb ik op 

vrijwillige basis de B1 – B2 en dames 3 van H.V. Stormvogels getraind en 
gecoacht. Hopelijk worden de B1-junioren dit jaar kampioen.  
Wat zijn je plannen bij TVO? Doelstelling?  

Het is mijn doelstelling om het handballen binnen TVO weer leuk en 
aantrekkelijk te maken voor zowel de speelsters als het publiek. Maar 
bovenal wil ik weer een eenheid creëren binnen de teams. Belangrijk is dat 

de speelsters wat voor elkaar over hebben maar bovendien veel sportplezier 
beleven in het handballen. 
 

We hopen dat het Gerard goed zal vergaan bij ons. In ieder geval willen we 
hem welkom heten! Vaak als er een nieuw gezicht is binnen een vereniging 
betekend dat automatisch dat we ook afscheid moeten nemen van iemand. 

Zo ook hier het geval. We namen onlangs afscheid van Carla Ensink. Zij heeft 
ons uit de brand geholpen toen we aan het begin van de competitie zonder 
trainer voor de selectie stonden. Zij heeft op de dinsdag de training verzorgd. 

We willen haar daar nogmaals enorm voor bedanken. Dus bij deze: Carla 
nogmaals hartelijk dank namens bestuur, TC en speelsters van TVO handbal. 
 

 
Carla Ensink ontvangt bloemen van handbalsecretaris Suzanne Annink 
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Uitslagen van de in het weekend van 9 en 10 maart gespeelde wedstrijden: Hacol- 
Recreanten 1 17-20, TVO1- Bornerbroek 16-20, TVO2- Bentelo 30-17, TVO C2- de 
Lutte 9-7, TVO A- de Lutte 19-16, TVO B- Bornerbroek 7-16, TVO C1- de Lutte 19-8, 

TVO D- Bornerbroek 9-1. 
En van de in het weekend van 16 en 17 maart gespeelde wedstrijden: WHC- TVO 1 
23-19, WHC- TVO 2 23-23, WHC- TVO C2 9-4, WHC- TVO D 2-17, Hacol- TVO A 20-

26, Hacol- TVO B 22-4 

 
 

Dorpsraad info 
Besturen & Besturen (deel 2) 
Zoals in de vorige editie van de BBB al is geschreven wil de 
dorpsraad graag in gesprek met besturen van verenigingen en 

stichtingen in Beckum. 
Tijdens de jaarvergadering op 10 april aanstaande zal nader ingegaan 
worden op dit thema. Alle besturen krijgen in maart een gerichte uitnodiging 

voor de jaarvergadering. Het bezetten van vrijkomende bestuursposities is in 
toenemende mate een knelpunt van veel besturen. En Beckum staat hierin 
niet alleen. Landelijk is dit een bekend fenomeen. Maar ook de toenemende 

professionalisering van vrijwilligerswerk vraagt aandacht. Kunnen we de 
bestuurswerkzaamheden anders en bij voorkeur ook efficiënter doen? Die 
vraag komt zeker aan de orde op 10 april. Op de Universiteit van Twente 

wordt nader onderzoek gedaan naar ‘burger initiatieven’ (waaronder ook de 
twee thema’s van de dorpsraad vallen) en is de dorpsraad in gesprek met 

een eventuele spreker die meer over dit thema kan vertellen. Wil je meer 
weten over dit thema of heb je interesse om deel te nemen aan 
vervolggesprekken kom dan naar de jaarvergadering van de dorpsraad op 10 

april. Dit kan ons helpen bij het organiseren en continueren van de vrijwillige 
inzet van velen. Graag tot 10 april in het Proggiehoes (aanvang 20.00 uur). 
                                                                        De dorpsraad Beckum 
 
 

Programma Koninginnedag Beckum 
De TV uitzendingen met de ‘Troonwisseling’ zijn allemaal live te volgen 

op groot scherm!!! 
10.30-11.15 u. Ballonnenwedstrijd onder muzikale bege-leiding van ‘Beentels 
Kabaal’ 

11.15-13.15 u. Programma voor de peuters/kleuters in de sportzaal met o.a. 
springkussens, kleurwedstrijd, schminken, knutselen, cup cakes versieren… 
11.15-13.15 u. Programma voor groep 3 t/m 5 met o.a. penalty schieten, 

blind vangbal, een stormbaan, een stoepkrijt wedstrijd, estafette… 
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11.15-13.15 u. Programma voor groep 6 t/m 8 met o.a. penalty schieten, big 
bag lopen, een stormbaan, een graffiti wedstrijd, estafette… 
 

Fietstocht & Mountainbike route; vertrek va. 10.30 uur 
vanaf de sportzaal.                                                              Het Oranjecomité 
 
 

OPROEP aan iedereen die een relatie heeft met 
RECREATIE en TOERISME in BECKUM en OELE 
Namens de werkgroep Recreatie en Toerisme Beckum en Oele  
(van Dorpsplan+) nodigen we iedereen uit die een relatie heeft met 

recreatie en toerisme om zich aan te melden. 
Heeft u een horecabedrijf, een pension, B&B, (mini)camping, speeltuin, 
musea, manege, bied u workshops aan, produceert/verkoopt u streek-

producten, bent u beheerder van een bezienswaardigheid of heeft u 
anderszins een relatie met recreatie en toerisme in Beckum en Oele, dan 
komen wij graag met u in contact. Eén van onze doelen is om Beckum en 

Oele recreatief en toeristisch beter op de kaart te zetten, en daardoor zowel 
inwoners als toeristen goed te informeren over al het goeds en moois 
waarover Beckum en Oele beschikt. Dit kan o.a. via de site van Bureau 

Hengelo en de site van Beckum.nl. In eerste instantie willen we alle bedrijven 
en particuliere initiatieven inventariseren. Daarvoor vragen wij u om te 

reageren via het mailadres:info@ervewolfkotte.nl. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen die gaan 
plaatsvinden. 
 

Maar er is meer!!! 
Want wij willen u attenderen op de ontwikkeling van  

‘Zoutmarke, recreëren in Zuid Twente’.  
Zoutmarke bestrijkt het gebied tussen Hengelo – Enschede – Haaksbergen 
en het oostelijke deel van Hof van Twente. Beckum en Oele liggen hier 

midden in. Doel van Zoutmarke is het versterken van de kansen en 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het gebied. Dit gebeurt o.a. 
door ondernemers te laten samenwerken en gezamenlijk producten te 

ontwikkelen. Voor een regio brede promotie is o.a. Regio Twente en het 
Twents Bureau voor Toerisme nadrukkelijk betrokken. Op dit moment wordt 

er een toeristische gebiedswaaier en gebiedskaart ontwikkeld. Verder komt 
er een website, www.zoutmarke.nl. 
De wens is om deze te koppelen aan de website van het Twents Bureau voor 

Toerisme. Deelname is (vooralsnog) gratis. Misschien is dit voor u een uitgelezen 
kans de samenwerking met andere ondernemers in het gebied te verbeteren en 
samen kansen te creëren. Voor meer informatie over Zoutmarke kunt u contact 
opnemen met Natasja Witteveen van Marb Consultancy: 

mailto:info@ervewolfkotte.nl
http://www.zoutmarke.nl/
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natasja.witteveen@marbconsultancy.nl, telef. te bereiken onder nr. 0547-351505. 

TIP: wacht niet te lang, er is een deadline om nog mee te kunnen doen. 
Wilt u meer informatie, u kunt contact opnemen met de Werkgroep Recreatie en 

Toerisme Beckum en Oele via het mailadres info@ervewolfkotte.nl  
of door te bellen met Angela Morsink, 074-2503419 of 06–52778295. 
Graag zien wij al uw reacties tegemoet! 

 

 
Nog een wintertoetje eind februari; een joekel van een sneeuwpop in Stepelo bij erve 

Ottink-Mulder. Marco en Ids zijn trots…. 

 
 

Twintig Voorzetten op                      Leon ten Voorde 

De Twintig Voorzetten in BBB. Een 
graag gelezen rubriek in ons 

achtenswaardig maandblad. 
Waarin allerlei weetjes te berde 
worden gebracht over de gekozen 

persoon in kwestie. En dat willen 
we toch graag allemaal lezen? 
Nadat de laatste decennia talloze 

Beckumers aan het woord zijn 
geweest, richten we onze voorzet-
ten deze keer over de dorps-

grenzen. Wat heet, deze bijdrage 
komt uit de Veldmaat. We polsen 
de assistenttrainer van Bon.Boys, 

die echter vooral bekend is als 

mailto:natasja.witteveen@marbconsultancy.nl
mailto:info@ervewolfkotte.nl
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sportjournalist van TC Tubantia. Waar hij, samen met Fardau Wagenaar 
vooral over alle perikelen rond FC Twente rapporteert. In voor- en 
tegenspoed! Het laat zich raden, dat de actuele situatie boeiende 

ontwikkelingen en dito teksten oplevert. 
 

Zondagmiddag 3 maart 2013. In de bestuurskamer van Bon.Boys heerst bij 
het thuisfront een tevreden sfeer na de overwinning op TVO. Alle kenners 
hebben een mening; over de promotiekansen van Bon. Boys, over het bij 

vlagen aardige tegenspel van TVO maar ook over FC Twente. Wie wordt daar 
de nieuwe trainer? Verbeek, Jans, van Marwijk, Langeler etc? Meningen 
worden gewogen; het staat voorlopig in de sterren geschreven.  

We bepalen ons tot de journalist, die het als actief voetballer schopte tot de 
eerste selectie van Bon.boys. Maar door omstandigheden - en wellicht net 
iets techniek tekort(?) bleef steken in het 2e team in verschillende  perioden. 

Zijn verslagen en columns over FC Twente zijn kundig en worden 
gewaardeerd. Maar ook criticasters hebben hun mening daarover; soms te 
gekleurd, te scherp en ongenuanceerd. Ach ja, dat beeld is nou eenmaal 

inherent aan het beroep van sportverslaggever. Maar door de bank genomen 
is de algemene mening; hij schrijft lekker weg en positioneert FC Twente op 
een correcte manier in de pers. In goede en slechte tijden. 
 

De Twintig Voorzetten  (deze keer net iets meer!!) gaan dus naar 

Leon ten Voorde, de man met een rood-groene Bon.Boys hart en 

vooral watcher van FC Twente. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 

43 jaar, ik heb een vriendin Kristel die helaas een lichte sympathie voor Ajax 
heeft. Ik woon al een jaar of vier in Groenlo, maar het mag duidelijk zijn 

waar mijn hart ligt. En waar ik nog veel te vinden ben. 
 

De sportcarrière: 

Om de een of andere reden ben ik nooit door andere clubs gevraagd. Ik ben 
op mijn zesde begonnen bij Bon Boys en heb in de jeugd alle selectie-
elftallen doorlopen. Ik heb nog 1.5 jaar in het eerste gespeeld, maar mede 

(let op, ik zeg dus mede!) door het werk, ben ik al snel afgedaald naar het 
tweede. Na een pittige enkelblessure ben ik twee jaar uit de roulatie 
geweest, maar via het 8e, 4e en 3e  ben ik weer teruggekomen in het tweede 

elftal. In dat elftal heb ik een jaar of tien gespeeld en ik moet zeggen, dat we 
toen een aardige lichting hadden en op een behoorlijk niveau speelden. Wat 
ik wel grappig vind is dat we van onze groep met wie dagelijks op het 

schoolpleintje speelden er twee het betaalde voetbal hebben gehaald: Cyril 
Holtkamp (Willem II en Eindhoven) en Erik ten Hag. Kortom, het niveau lag 
hoog in de Veldmaat 
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Het hoogtepunt: 
Mag ik daar nog even over nadenken? 
 

Waar liggen de ambities van Bon.Boys ?  
Lastig aan te geven. Laten we eerst maar eens uit de vierde klasse komen, 
want daar hebben we het al jaren moeilijk genoeg mee. Ik denk wel dat we 

de potentie hebben om minimaal een stabiele derdeklasser te worden. Het 
huidige elftal moet dat niveau ook aankunnen en het mooie is dat er gezien 
de jeugdige leeftijd nog voldoende rek in zit. We hebben inmiddels een paar 

spelers die nog in de jeugd mogen spelen, ingepast. Die kant moeten we op. 
 

Bon.Boys zou tov. TVO (grotere ledental, bredere talentvolle 

selecties etc.) toch standaard een-twee klassen hoger moeten 
spelen. Mee eens? 

Ja en nee. Kwantiteit bepaalt vaak voor een groot deel ook de kwaliteit. Wij 
groeien onderin heel erg, hebben inmiddels meer voetballende leden dan 
HSC en dus gaat het niveau ook omhoog. Dat zie je ook aan de uitslagen van 

de jongste selectieteams. Die winnen vaak nu al van HSC. Ons B1 speelt bv 
in de vierde divisie. Uiteindelijk moet zich dat ook gaan uitbetalen bij het 
eerste, al hebben wij ook de pech dat er regelmatig goede spelers 

vertrekken. Maar standaard twee klassen, hoger dat weet ik niet. Je ziet het 
nu aan WVV. Die club heeft jaren geteerd op een heel goede lichting en dat 
kan in Beckum ook een keer gebeuren. Alleen is het fundament daaronder 

vaak te smal, te licht, waardoor echte dorpsclubs vroeg of laat toch een keer 
terugvallen. 
 

Sinds wanneer de journalistieke activiteiten bij Tubantia? 
Ik ben als 18-jarige begonnen bij de Twentsche Courant. Als medewerker 
amateurvoetbal. En via allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk in vaste 

dienst gekomen bij Tubantia. Ik volg Twente sinds de periode Hans Meyer. 
 

Samenspel- taakverdeling bij sportredactie Tubantia: 

Fardau Wagenaar en ik zijn verantwoordelijk voor de berichtgeving over FC 
Twente. En regelmatig zijn we ook te zien bij Heracles Almelo. Zelf volg ik 
voor de regionale kranten in Nederland ook nog Oranje. Fardau is meer voor 

de interviews, en de menselijke kant van de spelers. Ik word geacht een 
mening over het spelletje te hebben. 
 

Bij Europese bekerwedstrijden en trainingskampen van FC Twente 
zijn het leuke uitstapjes: 
Het leukst zijn de Europese tripjes. Twee, drie dagen in een andere 

omgeving. Via Twente en Oranje ben ik de gekste plekken geweest, plekken 
die je niet meteen in de reisgids uitkiest. Trainingskampen in de winter zijn 
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vaak lekker vanwege het weer, maar eerlijk gezegd zijn ze vaak ook 
verschrikkelijk saai. 
 

Met welke trainer vd. laatste pakweg 8 jaar kon je het beste van 
gedachten wisselen en voor welke speler heb/had je een zwak? 
Ik heb het meest opgestoken van Fred Rutten, de grondlegger van het 

succes van Twente. Hij is tactisch zo verschrikkelijk goed en weet als geen 
ander een topsportklimaat neer te leggen. Daar zouden ze nu bij Twente nog 
wat van kunnen leren. Ik heb verder geen zwak voor een speler, en heb ook 

nooit aan heldenverering gedaan. Dat komt me nu soms goed van pas. 
 

Als je met spelers en/of trainer/voorzitter praat, moet je dan de 

tekst voorleggen voor publicatie? 
Interviews wel, analyses en wedstrijdverhalen uiteraard niet. 
 

Joop Munsterman is en blijft het icoon van FC Twente ondanks alle 
actuele negatieve resultaten, randzaken etc. 

Munsterman heeft geweldig werk verricht. Kijk maar eens naar het stadion 
dat er nu staat. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen fouten heeft gemaakt. 
In mijn ogen heeft hij teveel mensen om zich heen verzameld die ja knikken. 

En daar is geen enkele organisatie bij gebaat. Op het technische vlak zijn er 
de laatste jaren teveel fouten gemaakt en dat mag hij zich aanrekenen. 
Twente schreeuwt om een kwaliteitsimpuls, waarbij niet het ego van de 

voorzitter, maar het belang van de club voorop dient te staan. 
 

Een voetbalverslaggever mag graag na gedane arbeid doorzakken 

met intimi onder het genot van een glas wijn of biertje. 
Dat is het oeroude cliché van de journalist die het nieuws elke dag ophaalt in 
de kroeg. Op zondagavond na het werk zijn we afgedraaid en is er geen 

mens die verlangt naar de kroeg. Na een thuiswedstrijd van Twente drinken 
we soms 1 biertje in de persruimte en dat is het dan wel. Als ik bier drink, is 
het doorgaans in de kantine van Bon Boys. 
 

Favoriete muziek en TV programma’s voor jou: 
Ik heb meestal 538 op staan en als Snow Patrol langskomt gaat de 

volumeknop omhoog. Ik kijk vrijwel alleen naar voetbal, of sport- en 
actualiteitenprogramma’s. Vraag me niet naar acteurs, want als je een naam 
noemt denk ik meteen dat het de linksback van Burnley is. Wij werken vaak 

’s avonds, of ik sta op het trainingsveld bij Bon Boys. Ik ben dus niet zo heel 
vaak thuis, moet ik bekennen. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 
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De krant is heilig voor me, met een bak koffie uiteraard. Ik lees zelf onze 
eigen krant en heb een abonnement op de volkskrant. Voordat ik aan de slag 
ga, heb ik ze allebei doorgenomen. Op vrije dagen koop ik ook altijd de 

telegraaf en het AD. Ik ben toch altijd benieuwd wat ze over Twente te 
melden hebben, bovendien doe ik in die kranten soms ideeën op voor mijn 

column. Tot 24 augustus van het afgelopen jaar hoorde mijn hond ook bij 
het vaste ochtendritueel, maar helaas is m’n trouwe viervoeter die dag 
overleden. Mensen die geen hond hebben zullen het vast niet begrijpen, 

maar ik mis m’n maatje nog dagelijks.  
 

Vind je het ook zo erg van de vrije val van Bram Moszkowicz? 

Ik heb niet zoveel op met advocaten. Dikke rekeningen schrijven voor 1 
mailtje, of telefoontje. Mensen vrij proberen te krijgen, die willens en wetens 
misdaden hebben begaan. Mensen beschadigen terwijl je diep in je hart weet 

dat je onzin verkondigt: je moet het maar kunnen. 
 

Het nieuwe kabinet maakt wel een erg valse start met die 

zorgkwestie- en nieuwe bezuinigingsmaatregelen: 
Ik probeer veel te volgen, maar als de economen het onderling al niet eens 
zijn…wat moet ik er dan van vinden? Wat me opvalt is dat vrijwel alle experts 

roepen dat je niet nog meer moet bezuinigen, omdat je dan het 
consumentenvertrouwen nog verder aantast… en toch snijdt het kabinet 
verder. 
 

De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan.. 
Ik heb geen specifieke held. Hekel: journalisten die een gebrek aan kwaliteit 

of kennis proberen te maskeren met veel lawaai. Ze zijn zogenaamd 
onafhankelijk, maar hebben vooral eigen belangen. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Pasta. Hoewel ik een boerenjong ben van het platteland, ben ik niet van de 
Hollandse kost. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 
Ze hebben allemaal wel eens een goede of slechte grap. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Ver is het niet, maar mijn wens is om ooit eens Celtic-Glasgow Rangers mee 

te maken. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 

De ouderwetse kippensoep van m’n moeder. 
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Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Ik gun TVO het allerbeste, maar ik hoop niet dat we jullie volgend seizoen 
nog tegenkomen in de vierde klasse. Nee, niet meteen gaan vloeken. Ik wil 

dus, dat wij met Bon Boys promoveren. 
 

 

Opinie, de wereldvisie van Jan Busscher 
    Opinies schrijven 
In de meeste opinies die ik voor BBB heb geschreven ging het over bepaalde 
misstanden die anders zouden moeten, althans in mijn ogen. Bij nader inzien 

denk ik dat dergelijke schrijfsels eigenlijk weinig nut hebben. Want het is zo 
dat bijna alle misstanden gevolgen zijn van verschillende oorzaken die weer 
hun oorsprong hebben in één enkele hoofdoorzaak. En de hoofdoorzaak is 

uiteindelijk ‘rijk en machtig’.  Sterker nog ik denk dat alles is zoals het is 
omdat ‘rijk en machtig’ wil dat het zo is. Hoe krijgen die enkelingen dat voor 
elkaar terwijl meer dan 99% van de mensen het anders wil? Dat is door, het 

woord zegt het al, ‘de macht’ die ze hebben. Macht is niets anders dan het 
hebben van de mogelijkheid om dingen naar je hand te zetten ondanks nog 
zulke grote weerstanden. Daar komt bij de onwetendheid bij het overgrote 

deel van de mensheid, waarvan diezelfde machtigen de oorzaak zijn. 
Onwaarschijnlijk denk je? Dit is gewoon met feiten te onderbouwen.  
Van vroeger uit is er o.a. de doctrine van door machthebbers gecontroleerde 

religies, welke men dan ook nog eens gemakkelijk tegen elkaar op kan 
zetten, dat zien we nog dagelijks. Nu de kerken langzaamaan leeglopen is dit 
proces van indoctrineren naadloos overgenomen door de media die ook weer 

gecontroleerd worden door onze hedendaagse machthebbers. Door de media 
wordt er dagelijks bij herhaling ingestampt wat belangrijk is en wat men van 

bepaalde zaken moet denken en hoe men moet denken. Waarom doen ze 
dat? Omdat ‘rijk en machtig’ zijn positie en de daarvoor noodzakelijke, 
bestaande geldstromen in stand wil houden. Hun grootste zorg is dus dat de 

mensheid niet wijzer wordt gemaakt dan ze is, anders zijn ze hun steun 
kwijt. Hun motto: “Bepaal hun denkkader, geef ze ‘brood en spelen’, een 
mate van tevredenheid en laat ze voor je werken, (belasting en rente 

betalen).” Tot zover de situatie in het kort. Maar nu, wie er oog voor heeft 
ziet dat ‘rijk en machtig’ momenteel ongelooflijke haast maakt om hun macht 
te centraliseren. Waarom die haast? Misschien omdat het op dit moment al 

mogelijk is om de hele planeet gratis van energie te voorzien. Het is 
bijvoorbeeld technisch mogelijk om grote delen van woestijnen vol te 
bouwen met goed renderende zonnepanelen. 

Zo kunnen we de hoofdoorzaak aanpakken. 
Iedereen zal begrijpen dat ‘rijk en machtig’ dit op alle mogelijke manieren zal 
bestrijden en tegenhouden want anders drogen hun geldstromen op. Laat 
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het eens even op je inwerken wat de impact zal zijn als alle energiebehoefte 
nagenoeg gratis is voor iedereen… Wanneer de macht van de elite eenmaal 
gebroken is kunnen we in één ruk door van de huidige geldverslindende 

“ziekenzorg” naar een effectieve en goedkope “gezondheidszorg”. 
Criminaliteit zal een zeldzaamheid worden. Deze waarheden mogen niet bij 

de massa doordringen want dan is het gedaan met hun machtspositie... 
Simpel? Ja! Men moet wel eerst even door de misleiding heen kunnen kijken, 
dat vergt enige oefening. Helaas lijkt dit voor velen tot nog toe een 

onmogelijke opgave.                                                           Jan Busscher 
 
 

Dankbetuiging 
Oalder won’n gif mear las en oongemak, ie mot er ma an toogeem’n.  
Maar…veel dank aan allen, die mij op enigerlei wijze een hart onder de riem 

hebben gestoken na mijn knieoperatie en lopende revalidatie-periode. 
                                                                                        Jan Ottink 
 
 

Handbaltalent bij Jong Oranje 
Vorig jaar berichtten we al over het handbaltalent Annika Noordink. Als junior al 
uitblinker bij TVO en via Bentelo maakte ze de overstap naar E&O de eredivisieclub 
uit Emmen, amper 15 jaar! Nu twee jaar later woont ze nog deels in Emmen en deels 

thuis in Beckum, maar zal na haar studieafronding in Emmen blijven wonen. Om in 
Groningen medische biologie te gaan studeren. Ondertussen is ze ook Jong Oranje 
speelster en ‘de spelverdeelster met techniek en snelheid als groot wapen’ maakt zich 

als 17 jarige op voor EK kwalificatiewedstrijden vanaf eind maart. Dat het zo hard zou 
gaan konden  pa Ino en  ma Diane aan de Wolfkaterweg in Beckum 3 jaar geleden 
ook niet bevroeden… 

                                    (basisgegevens; Hengelo’s weekblad, bewerking Jan Ottink) 

 

De Jeugdraad stak de handen  
weer uit de mouwen 
Op 17 maart was het zover: Voor het tweede jaar op rij heeft Jeugdraad 
Beckum weer meegegaan aan NL Doet. Vorig jaar werd de grote zaal van 
een nieuw likje verf voorzien, dit jaar was het tijd om de vloer van de kleine 
vergaderruimte te vernieuwen. Het oude tapijt werd er uit gehaald en er is 
nieuw tapijt in gelegd. 
Verder zijn er kleine hand- en spanddiensten verricht in het Proggiehoes. Na 
alle inspanningen was het tijd om de dag na te bespreken onder het genot 
van een lekkere maaltijd, gesponsord door Harry en Ingrid van Bemmelen. 
We kijken terug op een gezellige en geslaagde dag. 
                                                               Groetjes Jeugdraad Beckum 
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Mijmeringen                  Nieuw-Zeeland 
Op dit moment zijn er drie zwagers en een schoonzus van mij op bezoek bij 

een vierde zwager en schoonzus in Nieuw- Zeeland. Wij, Rie en ik, zijn daar 
ook een paar keer geweest, maar dat heb ik jullie al een keer verteld. Op de 
boerderij, waar ze nu wonen, op het Zuidelijk eiland zijn wij nog niet 

geweest. Een naast hun  liggende boerderij was te koop en die hebben ze 
erbij gekocht. Ze wonen  in de buurt van Geraldine, in het midden van het 

Zuidelijk eiland.  Volgens Martin, m’n zwager, was die bijgekochte boerderij 
een beetje verwaarloosd en die hebben ze opgeknapt en ingericht als 
hertenboerderij. Volgens wat ik begrepen heb, hebben ze ongeveer 30 km 

afrastering laten aanleggen om de totale oppervlakte te omheinen en in 
vakken te verdelen. 
Bovendien de nodige drinkplaatsen en wegen aangelegd. Op die twee 

boerderijen, samen ongeveer 380 hectare, grazen ongeveer 1500 herten en 
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ook nog een paar honderd koeien. Dat zijn koeien van een soort makelaar, 
die uiteindelijk bestemd zijn  voor de melkproductie en hier ingeweid  worden 
om de kwaliteit van het gras op pijl te houden. Op de eerste boerderij grazen 

de hindes, ongeveer 300 stuks.  Ze verbouwen ongeveer 10.000 kg droge 
stof /ha/jaar. Voor de bemesting wordt geen stikstof gebruikt, want die moet 

van de klaver komen. Het is de bedoeling om het aantal hindes uit te breiden 
nu ze die tweede boerderij hebben, zodat het aantal stuks jongvee dat ze 
straks hebben, groter is en ze daardoor selectiever kunnen zijn. Ze 

selecteren op de kwaliteit,  de grote en het gewicht, van de horens. Die 
horens worden afgezaagd als ze nog zacht zijn en de huid er nog omzit. Die 
horens gaan voornamelijk naar Japan en China en worden gebruikt voor 

medicinale doeleinden. Ik vroeg Martin of die bokken met die grote horens 
niet gevaarlijk zijn. Hij vertelde me dat vooral met de bokken het jaar door 
goed te werken is. Hij doet dat met twee honden. In de bronsttijd en dat is 

nu ongeveer, moet je voorzichtig zijn. Hij vertelde me dat hij in het verleden 
er wel  eens tussen had gereden met een motor, maar dat deed hij toch 
maar niet meer want die beesten kunnen wel erg agressief  zijn in de bronst. 

Als hij er nu tussen moet werken doet hij dat met een grote trekker. Dat is 
natuurlijk veel veiliger.  Ik vertel jullie dit omdat wij in Nederland, deze 
manier van vee houden niet kennen. Wij, en zeker ik, kom toch niet op het 

idee  dat de horens meer geld opbrengen dan het vlees. 
                                                                                Johan Menkehorst 
 

 

Gehoord en gelezen…  
In de wandelgangen 
Spannende tijden volgen voor basisscholen die binnen 3-4 jaar minder dan 

100 leerlingen hebben ingeschreven. ‘Te weinig leerlingen betekent geen 
levensvatbaarheid en dus opheffen die scholen’.Maar de politiek is al volop 
aan het lobbyen om hier talrijke nuances in aan te brengen. En terecht. Want 

de bekende stokpaardjes; te klein, te duur en lagere kwaliteit kunnen van 
tafel worden geveegd met argumenten als; grootschaligheid betekent 
verschraling, minder sociale ontwikkeling en persoonlijke aandacht voor de 

(kwetsbare) leerlingen. Zeker in de plattelandsgemeenten in onze regio 
moeten die gewraakte, absolute cijfers van 100 leerlingen per school van 
tafel. 

Vooreerst leren de nuchtere schoolcijfers (van de website van de school) dat 
bij ons in Beckum ‘een veilige situatie is’. Basisschool de Bleek heeft 
gemiddeld 160 leerlingen in (deels gecombineerde) groepen 1 t/m 8. Als 

aanloop tot de basisschool fungeert peuterspeelzaal ‘t Bisonneke, waar 
enkele morgens per week door 2 juffen maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 
jaar worden opgevangen. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 3, 2013 
pagina 17 

Het gezondheidscentrum op de Beukenhof draait nog maar enkele 
maanden. ‘De klanten moeten wel komen’ was de aanmoedigende tekst bij 
het introverhaal in deze BBB van januari. En zie, boven verwachting kunnen 

de huisarts en fysiotherapeut - tot nu toe - al een flink aantal (nieuwe) 
klanten begroeten. Beckumers zien het gemak van deze gezondheids-

voorzieningen in hun eigen dorp. Dat is positief! 
In Hengelo heeft men de handen vol aan het megaproject Lange Wemen, 
waar voortschrijdende inzichten een somber beeld lijken te schetsen. Moet 

het allemaal wel zo omvangrijk doorgaan? Dat wijsheid moge zegevieren… 
Ook het badhuis is een hoofdpijndossier in Hengelo. Het behoud ervan 
lijkt al lang een utopie en plannen tot sloop zijn vergevorderd. Maar er 

worden ultieme pogingen gedaan om dat te voorkomen. B&W is er maar 
druk mee, om alle bezwaren te weerleggen; ‘niet opportuun’, ‘tegenstrijdig 
aan de bezuinigingstaakstelling’. Dat zijn toch fraaie woorden. Dat ook hier 

wijsheid moge zegevieren… 
Een paar kilometer verderop ligt het voormalige vliegveld Twente dat 
gedoemd was te sluiten. De politiek besloot de militaire status op te 

heffen en tot vreugde van veel tegenstanders leek het lot vh vliegveld 
daarmee beslecht. Want investeerders bleken huiverig ook al vanwege de 
wisselende rapportages en studies, waarin economische haalbaarheid van 

een doorstart in veel conclusies niet werd onderschreven. Maar ineens was 
daar Dick Wessels van Reggeborgh. Met zijn argumentatie; ‘op dikke 
rapporten en administratieve, tijdrovende poespas zit ik niet te wachten’(zo 

ongeveer!), wil hij een doorstartplan voor het vliegveld maken. Dat loopt nu, 
de tegenstanders zullen de begraven strijdbijl wellicht weer opgraven, maar 

voorstanders koesteren dat kleine beetje hoop. Wordt vervolgd…. 
 
 

Werkgroep AED 
 
 

 
 
 

 
 

Bij deze wil de werkgroep AED iedereen die vorig jaar een eenmalige of 
jaarlijkse toezegging gedaan heeft voor onderhoud AED’s en cursussen 
reanimatie/AED hartelijk danken. Deze voor 2012  toegezegde bedragen 

zullen binnenkort geïncasseerd gaan worden. De werkgroep wil haar excuus 
aanbieden voor het feit dat dit zo laat gebeurt. De reden is dat om te mogen 
incasseren veel zaken contractueel vastgelegd moesten worden (tot aan de 

Kamer van Koophandel toe). Ook zijn we verplicht de zgn 
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stoplichtformulieren te  gaan gebruiken. Daar heeft u recht op en dat gaan 
we dan ook invoeren. Voor 2013 hopen we opnieuw op uw steun en 
bijdrage!!!       
 

Inmiddels is de werkgroep AED ruim een jaar bezig om zo mogelijk 
structurele gelden binnen te krijgen om de twee AED’s te kunnen behouden. 

In dat jaar zijn veel bedrijven die ergens een link met Beckum hebben 
benaderd met de vraag om een financiële bijdrage. Een flink aantal bedrijven 
heeft een eenmalige of jaarlijkse toezegging gedaan. Door krappe bezetting 

van de werkgroep hebben we nog niet persoonlijk bij elk bedrijf langs 
kunnen gaan.  Daarnaast is wel iedere particulier benaderd met dezelfde 

vraag in BBB. 
Er was een mogelijkheid om via de collectanten voor de kinderfeesten een 
bijdrage te doen of de machtiging af te geven. Hier is ook respons op 

gekomen. Een mooi begin. In december werden we met een bedrag van 
€1000 verrast. Dit was de (gedeelde) opbrengst van de kerstmarkt. Op de 
jaarvergadering van de dorpsraad (woensdag 10 april) wordt u uitgebreider 

geïnformeerd over de financiën. Daarnaast zult u deze gegevens (en andere 
gegevens van de AED werkgroep) kunnen vinden via een link op de site van 
de dorpsraad.  
 

Voor 2013 is uw hulp echter ook nodig. Er zijn 2 AED’s in Beckum en die 
moeten we toch met z’n allen in stand kunnen houden? Een 

hartaanval kan iedereen overkomen. Uit cijfers blijkt dat de eerste minuten 
na zo’n infarct vreselijk belangrijk zijn. Een AED en hulpverleners die snel ter 
plekke zijn, zijn daarbij onontbeerlijk! Dus geef je op voor de 

cursus/herhalingscursus reanimatie en gebruik AED. De slogan luidt niet voor 
niets ”daar redt je levens mee” toch? Op dit moment is het nog steeds zo dat 
er naast geld voor onderhoud, flinke bedragen nodig zijn om de cursussen en 

herhalingscursussen te bekostigen. Bedrijven leveren een deel en als 
daarnaast ieder gezin in Beckum een jaarlijkse bijdrage doet 

kunnen we de AED’s blijven onderhouden en straks vervangen. In de 
BBB van april meer over de mogelijkheden hiertoe. 
 

Marianne Wielens is per februari 2013 gestopt met haar werkzaamheden 

voor de werkgroep AED.  Zij regelde zoals u weet alle zaken rondom de 
training reanimatie en AED, waarvoor dank. Een vervanger voor haar hebben 

we nog niet gevonden. Wie is bereid ons hiermee te helpen? Elke hulp is 
welkom en werkzaamheden kunnen in overleg verdeeld worden. Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met een lid van de 

werkgroep. 
                    Ellis Bunte Rita Temmink Thea Lintsen Christel Pelle 
 

 

http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_aed.html
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Wist u datjes…. 
> De TVO1 handbaldames hebben eind februari een heuse inhaalslag 

gemaakt. Na Actief werd ook subtopper E&O2 de les gelezen. Met veel 
bezieling, ook mede overgebracht door de (eerdere en) nieuwe coach Gerard 
Jannink, trokken de jonge Beckumer talenten na een evenwichtige 1e periode 

de volle winst naar zich toe met 25-20. TVO2 bleef ook in de winning mood 
en op kampioenskoers; dikke 25-11 winst op Cabezota. Het 3e evenwel 
moest nipt de zege – en de 2 punten dus – aan DHV2 laten. 

> Het TVO1 zaalvoetbalteam wees Excelsior met 5-0 terug, het 5e maakte 
korte metten met WVV, 7-1, waar Robert W. verzuimde de score nog hoger 
te tillen. TVO4 remiseerde tegen Diepenheim, 3-3 en TVO3 won nipt van 

Hector3 met 4-3. TVO2 werkte hard maar kreeg HSC4 niet op de knieën, 0-0. 
De A-junioren wonnen ruim bij ATC A2 met 2-6. 

> TVO1 toog naar Bon.boys en na mistasten stond de 1-0 al na 4 minuten op 
het scorebord. Maar TVO kreeg beste kansen, oa. kopbal lat, en Jorn tikte de 
1-1 binnen. Na de thee overrompelde de Boys de TVOers het 1e kwartier; 5-1 

werd de stand. Maar Bon.boys werd laconiek, TVO scoorde nog 2x en de 
eindstand was 5-3. 
> De handbaldames 1 begonnen prima bij BWO, maar de TVO voorsprong 

halverwege (5-8) zette BWO om in hun voordeel. Het energieke TVO echter 
snoepte BWO in de slotfase een punt af; 16-16. Prima dus… maar een week 
later kwam Bornerbroek op bezoek. Het werd een heuse knaller (vlg de 

Tubantia!) met een startoffensief vd gasten, maar steeds beter TVO 
weerwerk; 9-11 ruststand. Veel strijd vervolgens, Bornerbroek bleef aan de 
goede kant vd score; 15-20 eindstand…  

> TVO 5 kon bij Enter6 goed meekomen, maar een 6-5 nederlaag werd toch 
een feit, het 4e rekende af met GFC4, 0-7 winst en het 3e won bij NEO netjes 
met 3-5. TVO2 ontving de ongeslagen koploper Neede3 en op veld2 speelde 

het 2e een puike partij. Ook na de 1-1 ruststand waren de beste kansen voor 
TVO. Stef schoot de 2-1 binnen en Dylan haalde vernietigend uit met een 

pegel van wel 25 meter; boven in de kruising hetgeen de 3-1 winst 
betekende. Bij deze; Doelpunt vd.  maand!.... 
TVO1 hekkensluiter, ontving KSV voorlaatste, en moest gewoon winnen. Dat 

geschiedde overtuigend. Na een 2-0 ruststand, Jorn en Rik, bleef TVO sterker 
en via Jorn, Barilett en Luuk werd de stand naar 5-0 getild. KSV profiteerde 
in de slotfase nog van slordigheden achterin, maar de 5-2 TVO zege was dik 

verdiend… 
 
 

BBBtje 
TE HUUR; Vakantie chalet (6 pers.) op camping  

De Rammelbeek in Lattrop, info: 074-3676282 
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Luk akkefietjes 
Den hang nor vrogger wöt steurig groter a’j oolder wod’t. Zo was ik laatst 
op’n vüürzoolder woar ik de laatste weenterappel ophaal’n, ton kwam ik ne 
oale deuze teeng, met eadere schriefsels oet miene vrogere H.Harry 

karriejèère. Ne heel’n stapel Zwat op Wit beukskes en BBB’s out de joar’n 
‘80. Mö’j noagoan, joar’n ’80; ton de boeskemiet’n nog achter de loose ston’, 
ton ie nog ’n hoolderhok had’n met 300 hoolder’n en ’n noodhok vol  

meshaantjes. Ton ie nog datteen zeung’n had’n en ie d’r snachs oet moss’n 
want de zeuge smeet twaalf biggetjes, dee oonder de warme laampe mos’n 
oawerleam en ie moss’n ze an de titte leng’n. Gemiddeld tiene won d’r groot 

en een kear in de moand mos ie bing’n sniej’n; de hoond vrat de kleutjes op, 
dat dear e.. Good, dat was vrooger, noe oawer dat BBB beukske dat ik op’n 
vüürzoolder voon heb. 1985 in’t sommer, SchoffelGetjaan was emigreard nor 

Canada en döt mie bescheet in zien hoonder Engels.  
“Hello my dear Harry, how are you. Here it goes up and of, hard work and a 

little bit verdeen’n. I had de leste week völ work an’ pokkel; the petatoes 
wor’n gerooid. My wife and koppel keender, eight pieces, kreeng ne attack 
van red dog. But I let mie nig little krieng’n en workt an one toer verdan 

from smons early tot soams merakels late. I was heavy an the diarree and by 
the petatoes gadder’n schoof I mangs in the bushes and let it loop where it 
was leeg… I know, I liek wel e klaagbrother, but nothing is minder true, 

because my ooldste daughter is gemerried with the sun of an advoceet and 
that’s a fromme koeze with a dikbelegde boterhem… I heard the by you was 
the pest under the pigs. That’s no sot nice, wisse nig. When I krieg here ooit 

the pest under the pigs, then I came d’r never bovenup, sure know… Nou,I 
wil sloet disse letter en sol zeng; hoold you haaks en keep your head above 
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the botulistische water. My neighbour sol zeng; safety first, let the hele 
sentemekreem in the air fliegen, of nig dan”. 
                                                                             HekselmesienHarry 
 

 
 
 

Stuurgroep Beckum-Oele   Werk aan de winkel 
Jazeker, er is veel in gang gezet in Beckum door de actiepunten van 
het Dorpsplan. Separaat daaraan is nu een studie opgezet tot een 
bredere vorm van afvalscheiding. Hierbij kan Beckum een 

speerpunt vormen voor de gemeente Hengelo.  
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Een inkijk in de Beckumer kerk, waar twee maanden geleden het Dorpsplan Plus werd 
gepresenteerd voor veel belangstellenden. De werkgroepen zijn inmiddels volop met 

hun actiepunten bezig. 
 

De TC Tubantia pakte breed uit over deze materie. De huidige situatie werd 
geschetst in de Twentse gemeenten; er wordt volop gebrainstormd, hoe het 

best de wirwar aan afval zo economisch mogelijk gescheiden kan worden. In 
Hengelo is men enthousiast over de geschetste mogelijkheden en initiatieven 
in Beckum. Egbert Pasman, Rob van der Keur den Bennie Goselink maken 

deel uit van de werkgroep die de materie bestudeerd. 
Het kernpunt is helder en simpel; ‘In Beckum verzamelt men oud papier en 
organiseert een (jaarlijkse) oud ijzeractie. TVO en de dartclub tekenen voor 

de organisatie. Dat levert geld op voor de verenigingen. Plastic inzamelen 
kan een nieuwe vorm van inkomsten zijn voor de locale organisaties’. 
Vooreerst gaat men in Beckum onderzoeken of de bevolking breed achter dit 

initiatief staat. Daarna zullen alle mitsen en maren bekeken worden, alvorens 
het plan tot uitvoering kan worden gebracht. 

Nog zo’n actiepunt, dat de gemoederen in Beckum en vooral in Oele bezig 
houdt. De knelpunten op de provinciale weg Beckum-Hengelo. Aangekaart 
door de dorpsraad Beckum, werkgroep Oele en partij Pro Hengelo. Het 

college van B&W wil er een actiepunt van maken, werd medegedeeld. Maar 
zal verder geen actieve rol hierin vervullen, ‘want de provincie is eigenaar en 
wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor verkeersveiligheid- en 

afwikkeling’. Het gaat om het fietspad vanaf de A35 naar Beckum en drie 
kruispunten bij afslagen in Oele vd. Haaksbergerstraat. Veiliger oversteken 
en een lagere maximum snelheid is de insteek. 
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Beste BBB lezers 

Het is alweer een poosje geleden: VOLLE POLLE 2012 
Autorodeo, Motorcross, Feest en Gezelligheid. 

Wij hebben in 2012 met ons evenement een kleine plus gedraaid, in 
tegenstelling tot de 2 edities daarvoor. Dit resultaat, laat staan het houden 
van zo’n evenement, is niet mogelijk zonder de  belangeloze inzet van de 

vele vrijwilligers en sponsoren die ons evenement een warm hart toedragen. 
Wij willen daarom als blijk van waardering namens Stichting Cross Sport 
Beckum een kleine donatie á €500,- schenken aan 1 of meerdere goede 

doelen. Wij willen graag dat u hierin meedenkt. Daarom is onze vraag dan 
ook: Wie kan ons helpen bij het vinden van een goed doel waarmee we iets 
aan de Beckummer gemeenschap kunnen bijdragen? Alle ideeën zijn welkom 

en deze kunt u kenbaar maken middels het sturen van een e-mail aan: 
secretariaat@vollepolle.nl. Het bestuur van Stichting Cross Sport Beckum zal 
uit alle inzendingen een keuze maken welk van de goede doel(en) die 

bijdrage tegemoet kunnen zien. 
Verder willen wij u mededelen dat Volle Polle 2013 zal plaatsvinden op 14 en 
15 september. Het belooft weer een super weekend te worden. Ook dit jaar 

hopen we weer te kunnen rekenen op de steun van al onze vrijwilligers, 
sponsoren en mensen die direct of indirect bij ons evenement betrokken zijn. 
                                Met sportieve groeten, Stichting Cross Sport Beckum 
 
 

Nationale Zonnebloem loterij 2013 
De Zonnebloemloterij 2013 vindt plaats van 18 april tot en met 25 
september. Vrijwilligsters van de Zonnebloem maken zich op voor de 

Zonnebloemloterij 2013. We gaan met de loten à € 2,- langs de deuren. Met 
de opbrengst organiseren we activiteiten voor onze gasten in Beckum. 

Van elk verkocht lot van € 2,- gaat € 0,40 op aan administratie- en 
drukwerkkosten en de prijzenpot. € 0,80 gaat naar het Nationaal bureau, 
voor onder andere de vakanties. € 0,20 gaat er naar onze regio: “de 

Zonnehof”, en € 0,60 gaat er naar onze afdeling. De loterij is elk jaar weer 
een zeer belangrijke bron van inkomsten. De trekking van de Zonnebloem 
loterij vindt plaats op 28 oktober 2013. 
In de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen waaronder de hoofdprijs  van  
€ 15.000,- De uitslag kunt u in BBB verwachten. Hartelijk dank. 

                                                                                  Carla Aalbrecht 

mailto:secretariaat@vollepolle.nl
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Zonnebloem    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 17 april a.s. in café restaurant Het Wapen van Beckum 
te Beckum. De leiding is in handen van Pastor Ogink en Dominee Lambers-

Heerspink. Bijdrage € 25,- per persoon. 
Programma: 
  9.15 uur Aankomst    9.30 uur Oecumenische viering 

10.30 uur Koffie 10.45 uur Bezinning 
11.15 uur Borreluurtje 12.30 uur Diner 
13.45 uur Rusten 14.00 uur Sketches en gedichtjes 

14.45 uur  Thee + Loterij 15.45 uur  Sketches en gedichtjes 
16.30 uur  Koffie met broodje  17.00 uur  Sluiting 
U wordt verzocht om uw jas, hoed, pet etc. van UW NAAM te voorzien. 

Aanmelden deelname voor 10 april a.s. bij Ans Mulder, Engelbertsweg 3. 
Tel. 3676533. 

Zonnebloem boottocht 26 juni 2013 
Op woensdag 26 juni is de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem regio 
Zonnehof. We gaan dit jaar varen op het Twentekanaal. Inschepen om 9.30 

uur in de Haven in Goor, om ongeveer 17.00 uur zijn we daar terug. Doordat 
we niet meer met de bus naar een andere plaats gaan, kunnen we later 
vertrekken. Wel dient u het vervoer naar de haven in Goor zelf te regelen. De 

kosten zijn € 28,50 per persoon, dit is inclusief de kosten voor de boot, 
koffie/thee, drankje/hapje en een warme maaltijd. Op de boot is alle tijd om 
van de natuur te genieten, bij mooi weer vanaf het dek. Gezellig met andere 

mensen praten en er zijn ook muzikanten aanwezig die zorgen voor extra 
sfeervolle muziek. 

De vrijwilligers van de Zonnebloem zullen ervoor zorgen dat het u die dag 
nergens aan ontbreekt. Ook zal er weer een loterij gehouden worden met 
veel leuke prijsjes. Heeft u zin om deze dag mee te gaan, geef u dan op vóór 
15 mei bij Els Harink, tel. 074 3676574. Meer zonnebloem nieuws om alvast 
te noteren. Op zaterdag 22 juni wordt er weer een Zonnedag 
georganiseerd. Nadere info volgt,                        Zonnebloem afd. Beckum 

 
 

Zijlijn                                                  Visite of kennismaken 

Maakt u zich geen zorgen, ik ga heus niet iedere visite aan u melden, maar 
deze was toch wel heel bijzonder. Meerdere medebewoners van de 
Beukenhof hadden al eens opgemerkt, dat het toch  zo jammer was, dat er 

geen ontmoetingsruimte of zaaltje beschikbaar was om kennis te maken, een 
beetje te roddelen en de goede en mindere goede punten van de Beukenhof 

met elkaar te bespreken. Het aantal appartementen is te klein om b.v. een 
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huismeester aan te stellen. Johan en ik hebben het initiatief genomen en alle 
bewoners van de Beukenhof bij ons op de koffie te nodigen, bij ons in de 
huiskamer. De oudste was ongeveer 86 en de jongste, echt jong, moet nog 

63 worden. Henk ter Braak heeft de bewonerscommissie voorgesteld, te 
weten Henk zelf, Dinie Boxum en ondergetekende. Hij legde uit dat mensen 

kleine wensen zelf met Welbions moeten regelen, maar dat wij ,de 
commissie, ons hard willen maken om gezamenlijke knelpunten, met de 
bouwvereniging, op te lossen. Ook vertelde Henk dat je als bewoners en 

commissie verplicht bent één keer per jaar samen te komen met de Welbions 
medewerker, Erik Klein Willink. Een gezamenlijke barbeque is ook nooit weg. 
Johan heeft daar in het verleden al eens een afspraak over gemaakt met 

Annie Timmerhuis. 
Het was een leuke kennismaking. Iederéén wilde helpen opruimen, maar dat 
was te veel, dus hebben wij dat gedaan samen met Ineke en Henk ter Braak. 

Tot schrijfs.                                                                   Rie Menkehorst 
 
 

 
De TVO vrijwilligersavond enkele jaren geleden; volle inzet, spanning en hilariteit in 

de sportzaal. Dit jaar weer vrijwilligersavond op 20 april as. 
 

Twentse Tuigpaardendag Ambt Delden 
Zaterdag 6 april is er in Paardensportcentrum De Hoffmeijer voor de 
liefhebber van het aangespannen paard heel veel te beleven. Stichting 

Tuigpaarden Twente organiseert op deze dag namelijk haar jaarlijkse 
Twentse Tuigpaardendag, een evenement dag landelijk grote bekendheid 
geniet. Op deze dag zijn er wedstrijden voor tuigpaarden, Hackney’s en 

trekpaarden. Ook zullen er diverse KWPN tuigpaardhengsten in de baan 
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verschijnen. Met daarnaast nog diverse shows is deze dag het bezoeken 
meer dan waard. Deze dag van het aangespannen paard begint om 17.00 
uur en zal rond 22.30 uur zijn afgelopen. Het evenement vindt plaats bij: 

Paardensportcentrum De Hoffmeijer, Hoffmeijerweg 10, RZ Ambt 
Delden.                                                      www.tuigpaarden-twente.nl 
 
 

Vrijdagavond pinksterfeesten Beckum; 17 mei 2013 
Nog even en dan is het alweer zover: de Pinksterfeesten Beckum 2013. De 
vrijdagavond zal dit jaar in het teken staan van een spetterende quiz 
(smartphone-proof) samen met twee leuke en vooral hilarische activiteiten. 

Hierdoor is het niet alleen voor de deelnemende teams, maar ook voor 
diegene die niet meedoen de moeite waard om op tijd in de tent te komen. 
Iedereen wordt om 20.00 u. in de tent verwacht voor een kop koffie of thee. 

De quizmaster zal vervolgens om 20.30 u. 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. Uiteraard zijn er voor de winnende 

teams, evenals voorgaande jaren, weer geweldige prijzen te winnen. Na 
afloop zorgt Disco Blacklight voor een gevarieerd 

repertoire van top-40 hits, tot ware kneiters van vroeger 
zodat er genoeg mogelijkheid is om de heupjes los te 
gooien.  

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) 
 

 

Vijfde editie de slingerbeurs Hengelo enorm succes! 
324 MATCHES MET EEN TOTALE WAARDE VAN € 208.655 
Met een slag op de gong opende burgemeester Sander Schelberg De Slingerbeurs 
Hengelo 2013.   De beurs vond plaats op vrijdag 15 maart 2013 in de Gieterij van 
ROC van Twente en is een initiatief van De Slinger. In het kader van het 5-jarig 

jubileum van De Slinger was er ruimte in het voorprogramma voor een VIP treatment 
om de funding partners aandacht te schenken. Voorafgaand aan de beurs vond het 
evenement Dires house of sports plaats. Studenten van het ROC Twente (opleiding 

Sport en bewegen) wilden in contact komen met bedrijven die hun expertise willen 
inzetten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van “Dires house of sport” in Addis 
Abeba. Ook de vijfde editie van De Slingerbeurs Hengelo was een groot succes. 
Maatschappelijke instellingen (vragers) en bedrijven (aanbieders) kwamen weer 

bijeen om te onderhandelen over vraag en aanbod en brachten zo met gesloten beurs 
concrete matches tot stand. Maar liefst 85 bedrijven en 97 maatschappelijke 
instellingen hadden zich aangemeld voor deze grote happening. Het resultaat: 324 

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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matches met een gezamenlijke waarde van € 208.655. In totaal wordt er door het 
bedrijfsleven 5.358 uur besteed aan de Hengelose samenleving in de vorm van 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 

De organisatie 
De Slingerbeurs Hengelo 2013 is een initiatief van De Slinger Hengelo. Dit is een 
netwerk van bedrijven en organisaties dat zich met succes inzet voor een hechtere 
samenleving. Met De Slingerbeurs wil De Slinger Hengelo de contacten en 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in de 
gemeente Hengelo bevorderen. De Slinger beurs wordt financieel ondersteund door 
Fuldauerstichting en de volgende bedrijven en instellingen: Carintreggeland gemeente 
Hengelo, PWC, Scala welzijnswerk, Rabobank Centraal Twente, Welbions en 
bouwbedrijf van Wijnen. 
Meer informatie is te vinden op www.deslingerbeurs.nl. 
De Slingerbeurs 2014 zal op vrijdag 21 maart plaatsvinden. 

 

 
 

 
 
 

 
 

TVO volleybal ledenvergadering 26 februari  
Er was een redelijke opkomst op de ledenvergadering. Er waren jeugdleden, 
recreanten, ouders van de mini’s, leden dames 1 en 2. De presentatie werd 
gepresenteerd door het bestuur. We zijn met de besturen aan het 

herstructureren. En zouden graag een technische commissie en een 
activiteiten commissie willen neerzetten. Dat betekend dat het hoofdbestuur 
kleiner wordt en minder taken zal krijgen. Het jeugdbestuur zal hierdoor 

komen te vervallen. Hier kwamen interessante vragen en leuke discussie 
punten uit voort. De activiteiten commissie werd aan het einde van de avond 

al gevuld en zullen worden gecoördineerd door Paulien Breukers, Irma ten 
Dam en Marieke Scholten. Met zulke enthousiaste mensen zijn wij natuurlijk 
erg blij. Onze volgende stap is het benaderen van mensen voor de 

technische commissie en het vinden van een voorzitter. Mocht je jezelf willen 
aanmelden als vrijwilliger, dan kan natuurlijk ook. Je kunt mailen naar het 
secretariaat van het hoofdbestuur: TVOsecretariaat@hotmail.com 

We willen iedereen nogmaals bedanken voor het meedenken en meehelpen 
om dit te gaan realiseren.                                        TVO Volleybal bestuur 

Levenslust vertelt… 
Ons cluppie deed haar naam weer eer aan.  9 Toneelvoorstellingen in 3 
weken tijd, als dat geen levenslust is… Waar we de energie vandaan halen? 

Dat zit em in de lol die we als spelers hebben tijdens de repetities, de 

http://www.deslingerbeurs.nl/
mailto:TVOsecretariaat@hotmail.com
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decorploeg die in korte tijd weer een fraai stukje werk aflevert, de regisseur 
die kritisch en kundig naar spelers en tekst kijkt, het geluid en licht dat in 
perfecte handen is, dat Annie de kaartverkoop weer voor haar rekening 

neemt, dat Rob de website up to date houdt, Betsy en Eddie spelers de tekst 
aanreiken waar nodig, dat Harrie en Ingrid hun best doen het iedereen naar 

de zin te maken…. Een volle zaal, een gulle lach van ons publiek en het 
applaus als dank voor ons spel maakt dat de accu van Levenslust niet leeg 
raakt. U heeft kunnen genieten van twee levenslustige debutanten op de 

planken. Jeroen Veenhuizen had al eens meegedaan in wat sketches tijdens 
de opening van de Pinksterfeesten, maar nu werd het tijd voor het echte 
werk. Fijn dat hij niet Broadway, maar Beckum verkiest om zijn 

acteerkunsten ten tonele te brengen. Tja, als je man al jaren op de planken 
staat en ook je zoon de weg naar ’t Proggiehoes heeft gevonden, kun je zelf 
natuurlijk niet achterblijven. Ook zij heeft tijdens de Pinksterfeesten al eens 

aan toneel geroken. Nu zijn er foto’s van Marga Nibbelink gemaakt en niet, 
zoals gebruikelijk, andersom.  We zijn trots dat Marga en Jeroen het er zo 
goed van hebben afgebracht.  
Over levenslust gesproken, het volgende toneelstuk is al bekend en de rolverdeling 
nagenoeg rond. Beginnen we weer van voren af aan. Maar voordat we aan de 
najaarsproductie beginnen, wacht ons eerst nog een andere leuke opgave: de 

opening van de Pinksterfeesten. Hiervoor zijn de eerste ideeën aangedragen en gaan 
we er weer voor om ons publiek te vermaken. Als dat geen levenslust is…. 
                                                                                                    Arjan Lammers 
 

 

Stichting Zomerfeesten blijft vol goede moed 
inzake Pinksterfeesten Beckum 
Tien jaar de financiën van de van de Pinksterfeesten beheren, dat is 

een gigantische klus. En werd het laatste decennium uitgevoerd door 
Remond de Lange, penningmeester van de Stichting Zomerfeesten 
Beckum.  
Op de karbonadevergadering van het Zomerfeestbestuur met vertegen-
woordigers vd. Beckumer verenigingen en instanties nam hij dinsdagavond 

afscheid en kreeg een pluim op de hoed gestoken door voorzitter Ben ter 
Avest. ‘Plichtsgetrouw, met kennis van zaken, punctueel in de wirwar van 
vergunningen, belastingen veiligheidsaspecten’ waren de kernpunten in het 

dankwoord. Er waren bloemen, een attentie en applaus voor de scheidende 
penningmeester. Hij is inmiddels in het Zomerfeestbestuur opgevolgd door 
Stefan Wielens. Een terugblik op de  Pinksterfeesten van 2012 en Midwinter-

feesten van januari jl. leerde, dat de organisatie van megafeesten in onze 
regio steeds lastiger wordt. De markt is overvol, het publiek maakt andere 
keuzes en overheidseisen dwingen initiatiefnemers tot het zoeken naar 
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creatieve oplossingen. De jongste Midwinterfeesten kenden weliswaar een 
geslaagde uitvoering, maar winterse omstandigheden betekenden extra hoge 
energiekosten. Toch konden aan de deelnemende instanties subsidies 

worden toegekend voor hun aandeel in het vrijwilligerswerk. Toch altijd de 
basis voor het welslagen van zo’n evenement. Het programma van de 

komende Pinksterfeesten, op 17 t/m 20 mei, werd gepresenteerd. Getracht 
wordt om bij alle onderdelen meer betrokkenheid en samenhang te zoeken. 
Opdat zowel de jeugd- als volwassenen goed aan hun trekken komen.  

                                                                                              Jan Ottink 
 

 
Remond de Lange, rechts, stopt als Zomerfeestpenningmeester. Bloemen en attentie 

van bestuurders Bernadette Morskieft en Ben ter Avest 
 

Het programma vd komende Pinksterfeesten in vogelvlucht; 
Vrijdag; seniorenfeest Proggiehoes, Beckumer feestavond met oa. quiz 

(De noabergroep gaat buurten stimuleren tot deelname!) 
Zaterdag;kinderfeesten en vogelschieten, waarbij naar meer samenhang 
gestreeft wordt, met (mogelijk) extra een buitenactiviteit voor de jeugd? 

‘s Avonds bekende DJ’s waaronder de populaire Paul Elsak. 
Zondag; jeugdzeskamp en highlandgames, noaberrockfestival en ’s avonds 
de befaamde band The Originals met breed repertoire. 

Maandag; fietstocht, Drek race op nieuw groter parcours achter de tent 
(onder voorbehoud!), spetterende afsluiter de Heino’s. 
Disco Blacklight draait hele weekend en een groter lunapark wordt 

verwacht! 

Tijd om te wisselen 
En daarmee bedoelen we de foto’s in de sportkantine van ’t Geertman. 
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De komende maanden willen we graag mooie plekjes in Beckum in de 
spotlights hangen. We doen een beroep op uw digitale fotomagazijn en 
hopen dat u daarin afbeeldingen ziet die Beckum in een ander daglicht 

stellen. Denk niet dat wat u hebt vastgelegd niet de moeite waard is. Wees 
niet te bescheiden en verras ons met uw plaatjes. Uw foto’s kunt u tot 1 mei 

a.s. opsturen naar Harry Jannink. (r.jannink1@kpnplanet.nl)  
Wellicht ziet u uw creatie vergroot terug in de kantine. 
 

In de tussentijd hebt u de gelegenheid om actieve jeugdige sporters in beeld 
te brengen en op te slaan, zodat we die foto’s een volgende keer kunnen 
gebruiken. Tenslotte vragen we aan (amateur)kunstenaars foto’s te maken 

van hun creaties en deze in te sturen naar Harry Jannink (zie hierboven). 
Dan hebben we die alvast voor een daarop volgende wisseling. 
                                      Namens de TVO kantinecommissie hartelijk dank 

 
 

  
 

Verrassend en interessant! 
Ruim 50 dames hadden zich opgegeven voor dinsdag 26 februari 2013 . 
Helaas waren er op deze middag 33 dames aanwezig voor de rondleiding in 

de Gieterij ( ROC ) in Hengelo. In twee groepen werden we rondgeleid door 
het gebouw, wat op de lijst van Europees Industrieel erfgoed staat. 

We kregen door twee oud-medewerkers uitleg over hoe het gebouw in het 
verleden gebruikt werd en hoe de functie is veranderd naar een gedegen 
leermogelijkheid voor inwoners van Twente en wijde omgeving. Het was zeer 

bijzonder om te zien, hoe  in de huidige setting oud en nieuw verweven is . 
Na een kopje koffie keerden we voldaan huiswaarts! 
 

Op dinsdag 19 maart 2013 was Thea Kroeze onze gast met een avond vol 
verhalen in de streektaal. Vol humor werd verteld over gebruiken van 
oudsher en die we nu ook nog vaak tegenkomen in onze huidige levenswijze. 

Deze avond werden 4 nieuwe leden welkom geheten. Ruim 60 leden hebben 
genoten van “rituelen rond Pasen”. 
De volgende bijeenkomst is woensdag 24 april 2013 . Aanvang 19.30 uur. 

Nancy ter Avest komt ons dan uitleg geven over reumatische aandoeningen. 
Wij stellen het bijzonder op prijs als U weer aanwezig zou kunnen zijn.  
                  Graag tot ziens namens het bestuur Gaatske Colijn – Cupido 

 
 

Opdat we niet vergeten... 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Hierbij nodigen wij u uit om donderdag 25 april a.s. de jaarlijkse 
herdenking bij te wonen, die gehouden wordt bij het Herdenkings-monument 
op de begraafplaats in Beckum. We vertrekken om 14.45 uur, samen met de 

kinderen van groep 8 van basisschool “de Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij 
de school. U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar 

het monument op de begraafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode roos 
meebrengen en deze plaatsen bij het monument. Wij hopen u ook dit jaar 
weer te begroeten.  
 

Met vriendelijke groeten,                            Diny Lansink en Carla Meenhuis 
 

 

Uitnodiging 
Hierbij nodigen wij u van harte uit op onze thema-

avond: 

Wat beweegt je?  
Er gebeurt heel veel goeds in onze 
samenleving. Er is veel inzet, betrokkenheid, 
solidariteit. Op 9 april  willen we dat elkaar 

laten horen!  Drie sprekers vertellen ons wat 
hun beweegt om iets voor de medemens te 
betekenen: een vrijwilliger van het rode 

kruis, de voedselbank en....?!  
 
De verdere invulling van de avond wordt 

inspirerend en creatief. Alle belangstellenden, 
met name  vrijwilligers, zijn van harte 
welkom! Datum: dinsdagavond 9 april 

2013 Tijd: 19.45 uur Plaats: cafe-restaurant de Hagmöll, 
O.L.Vrouwestraat 2, Bentelo 

 
Graag opgeven vóór 6 april bij  
Christianne Saris: csaris@heiligegeestparochie.nl  

Of : bij het centraal secretariaat: 0547-260878 
Parochieel Diaconaal Beraad Heilige Geest Parochie:  
Marja Semmekrot, Jan Wielens, Wim Waanders, Herman Bunte,  
Siny ten Heggeler, Marian Broekkamp, Willemien Wissink  
 
 

Aftreden bestuurleden TVO Tennis 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering, heeft TVO Tennis dit jaar 

afscheid genomen van een viertal bestuursleden. Nico Veldhuis was vanaf 

mailto:csaris@heiligegeestparochie.nl
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mei 2009 binnen het bestuur verantwoordelijk voor o.a. de 
toernooicommissie en de uitbouw van het Beckhand. Stefan Nollen was 
bestuursld sinds 2008 in de functie van 2e secretaris. Hij was daarnaast actief 

binnen de toernooi commissie en contactpersoon van stichting zomerfeesten 
Beckum en de Military. Corrie Koppelman was bestuurlid sinds maart 2007. 

Hij was vanuit bestuur het aanspreekpunt op beheer en onderhoud van de 
accommodatie.  Last but not least, Frank Colijn. Hij heeft sinds 1995, (bijna 
een jaar na oprichting) zitting genomen in het bestuur in de functie van 

Penningmeester en heeft daarmee het record gevestigd als langstzittende 
bestuurlid van TVO Tennis. (Allen waren niet herkiesbaar)  
TVO Tennis dankt hen voor hun inzet binnen het bestuur.  

 

 
V.l.nr. Ben Mentink (voorzitter), Frank Colijn, Stephan Nollen, Corrie Koppelman. 

(niet op foto Nico Veldhuis) 
 
 

Ladies Event 9 en 10 april   
Wapen Van Beckum 
Op dinsdagavond 9 en woensdagavond 10 april vind er het tweede Ladies 

Event in het Wapen van Beckum plaats. Het worden weer twee gezellige 
avonden voor dames waar van alles op het gebied van Lifestyle, Beauty, 

Fashion, Bijoux, Woonaccessoires, Tuin en nog veel meer te beleven is.  
                                                                                     Meer info   : www.ladiesevent.nu 
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Spreekuren van het Gezondheidscentrum op De 

Beukenhof “Op uw gezondheid”  
 
Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 
Maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 
Donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel.  074-2555490) 
Vrijdag  16.00 –17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 
Prikpost Medlon en trombosedienst 
Dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 
Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen 
Dinsdag 11.00 –12.00 uur inloopspreekuur,t/m april alleen even weken 
Vrijdag  11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur 
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268) 
tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000  
Fysiotherapeut   Reinout Vrijhoeven 
Dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 
Vrijdag  08.00 – 18.00 uur op afspraak tel. 06-15461170 
 

 

Parochienieuws   APRIL 2013 

Ma.  1 apr.  9.00 uur: TWEEDE PAASDAG: WOORD- EN  
    COMMUNIEVIERING 
    T.ter Avest ( Dames- en herenkoor ) 

Za.  6 apr. 19.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING:  
Pastor  Hoogland 

Zo.  7 apr.  9.00 uur:  GEEN VIERING 

Za. 13 apr. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 14 apr.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING: Pastor 
    Klaassen ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 20 apr. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 21 apr. 10.00 uur: EERSTE H.COMMUNIE: Pastores  
    Hoogland en Ogink( eigen koor kinderen)  

Za. 27 apr. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 28 apr.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING : 
    Pastor Klaassen ( Dames- en herenkoor ) 

I.V.M. MET DE FIETSTOCHT VAN DE K.V.O. WORDT DE JAARVERGADERING 
VERPLAATST NAAR 5 JUNI A.S. 
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Datumbank 
27 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 5 april  Jeugdraad; jeugd darttoernooi 
 6 april  Kledingactie Mensen in Nood 10.00-12.00 uur bij ‘t Proggiehoes 

 9 april  Ouderensoos 

10 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 april  Jaarvergadering Dorpsraad. 20.00 uur in ’t Proggiehoes 
13 april  GEWOON BECKUM LIVE 

20 april  TVO; Vrijwilligersavond 
20 april  Oud Papier 
21 april  1e H. Communie 

24 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
24 april  KVO; Informatieavond over een actueel onderwerp “Artrose” 
  8 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

17 t/m 20 mei  Pinksterfeesten 
18 mei  Oud Papier 

 4 juni  Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
 4 juni  KVO; Grote fietstocht 
7 t/m 9 juni TVO; Jeugdkamp 

16 juni  Jeugdraad; zeepkistenrace 
31 juli t/m 5 aug. Muiterweek bij café Halfweg 
14 sept. Volle Polle; Motorcross & feestavond in de tent 

15 sept. Volle Polle; Autorodeo en feestmiddag in de tent 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Meivakantie  29 april 2013 t/m 10 mei 2013 
Zomervakantie   8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

‘Motie van afkeuring richting 
gemeenteambtenaren’ 
 

De kogel is nu dan door de kerk. Na een bewonderenswaardige geduldperiode is de 
TVO bouwcommissie er ook klaar mee. Voor de benodigde bouwvergunningen van de 
nieuwe kleedkamers is die commissie maandenlang van het kastje naar de muur 

gestuurd door Hengelose ambtenaren. Die hun machtspositie feitelijk uitbuitten, de 
zaak vertraagden en steeds, na weer een aangepast voorstel, met nieuwe wensen cq. 
eisen kwamen. Dit proces is steeds ook - summier - in BBB weergegeven. Maar ter 
wille van die TVO bouwcommissie en voorkomen van verstoring van een mogelijke 

voortgang hield dit blad haar kruit redelijk droog. Voor de bouwcommissie is de maat 
nu echter vol en zij verwoordt de grote onvrede over de gang van zaken als volgt. 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 3, 2013 
pagina 35 

 “Wij hebben na het stelselmatige uitstel door de commissie welstand van 
meer dan een maand - door allerlei redenen - eindelijk een reactie 
ontvangen. Het komt er op neer dat we wederom eindeloos aan het lijntje 

worden gehouden. Ze willen ons zo ongeveer voorschrijven wat en hoe we 
moeten gaan bouwen. 

Dit is de wereld op zijn kop. Diegene die gaat bouwen en betalen mag 
schijnbaar niet meer zelf bepalen hoe. Betreffende ambtenaren willen 
volumes, indeling, gevels, en bouwmaterialen bepalen en voorschrijven. Elke 

opmerking van hun en door TVO meegenomen zorgt voor nieuwe eisen en 
opmerkingen. (En dan hebben we het hier vooral over een steden-
bouwkundige ambtenaar, die met zijn handelen - steeds nieuwe eisen/ 

futiliteiten - de zaak al maandenlang stagneert, red.). 
De bouwcommissie is ondertussen klaar met die heren en is het helemaal 
beu om tegen deze muur aan te lopen. Er is een totale onwil om tot een 

oplossing te komen en ze hebben, schijnbaar, andere belangen dan ons 
burgers te helpen. 
Wij zoeken het op dit moment hogerop en leggen ons ongerief op dit 

moment neer bij de verantwoordelijke wethouders. Op de normale manier is 
er niet door te komen. Afhankelijk van hun reactie nemen we 
vervolgstappen”. 

 
Voor een snelle oplossing van deze onverkwikkelijke zaak wil de BBB redactie 
het belang van Beckum dienen. En TVO ondersteunen om de vergunningen 

voor de kleedkamerbouw zo spoedig mogelijk binnen te krijgen. Daartoe 
doen we een beroep op alle gemeentelijke instanties – die ertoe doen – om 

de ambtenaren tot de orde te roepen.  
 
Stuurgroep Beckum-Oele wil helpen bemiddelen 

Het kleedkamerplan is ook een actiepunt binnen het onlangs gepresenteerde 
Dorpsplan. Maar dit actiepunt was/is al in zo’n vergevorderd stadium, dat de 
stuurgroep zich niet direct hoefde mengen in dat proces tussen TVO en 

gemeente Hengelo.  
Maar sinds de TVO bouwcommissie ‘het sein op rood heeft gezet’, wil ook de 
stuurgroep die bouwcommissie alle steun geven. En met de haar ten dienste 

staande middelen en connecties trachten de impasse te doorbreken. Zoals 
het volgens de ambities van die stuurgroep betaamt, het liefst met redelijke 
argumentatie, respect en via open communicatie. Maandag jl. zijn 

gezamenlijk de eerste stappen gezet om de ambtelijke hegemonie te 
doorbreken, dan wel hun tot redelijk inzicht te laten komen. Het klinkt 
allemaal zwaar, maar de tijd van redelijk overleg met betrokken ambtenaren 

blijkt al veel te lang een doelloze weg te zijn geweest. Daarom zijn steviger 
acties cq. publicaties nu op zijn plaats. Opdat iedereen weet, dat de tijd van 

piepelen voorbij is.  
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Uiteraard is het in deze cruciale fase van groot belang om het hoofd koel te 
houden. Bij de BBB redactie kwamen formeel en informeel hints binnen; 

‘probeer het netjes houden met het commentaar’, ‘voor de komende 
bemiddeling moeten we iedereen in zijn waarde laten’, ‘met dreigende taal 
schieten we niets op’. Dat klopt allemaal als een bus en moet ook de basis 

zijn bij aanvang vd. bemiddeling. 
Maar ‘de hoge nood’, verwoordt door de TVO bouwcommissie. laat ook niets 
aan duidelijkheid te wensen over.  

Het is bij het ter perse gaan van deze publicatie nog ongewis, hoe de 
bemiddeling verloopt. Laten we hopen, dat het gezond verstand bij de 

betrokken gemeentelijke ambtenaren nu gaat zegevieren en zo snel mogelijk 
alle onnodige obstakels tot verlenen van een bouwvergunning uit de weg 
worden geruimd. En ook; dat eea. via de gewenste redelijkheid verloopt. 

Wordt vervolgd!! 
                                                                                           Jan Ottink 
 

 

As ‘n gek in’ drek 2013 
Maandag 20 mei 2013, 2e pinksterdag is het weer zover. 
Zoals zo velen van jullie reeds hebben kunnen aanschouwen halen de deelnemers van 
dit knotsgekke spektakel elk jaar weer alles uit de kast om iets speciaals te creeren 
om mee te kunnen doen aan As n Gek in n Drek. Maar…..  
 

Dit jaar is het ook jouw kans om zelf mee te doen als deelnemers. Bij deze wil ik je 
oproepen om al je vrienden/vriendinnen op te trommelen om zelf iets ludieks in 

elkaar te knutselen.  Uit ervaring van oud deelnemers is niet alleen het meedoen, 
maar ook de voorbereiding richting dit evenement een ervaring op zich.  
De inschrijving is al geopend en er is nog plek voor enige lokale deelnemers. Dus… 

Bedenk iets origineels en ga naar www.pinksterfeestenbeckum.nl, om het 
deelnemersformulier in te vullen. Hopelijk kunnen we je dan ook dit jaar in onze 
drekbak tegenkomen. 

                                                                  Drekteam As n gek in n drek Beckum 

 
 

TVO TENNIS INTRODUCTIE TOERNOOI 2013 
Zondag 28 april – voor leden en introducés vanaf 16 jaar 
Aanvang 12 uur, opgave tot 23 april bij; 

tvotennis@gmail.com of tel. O6 19916461 
 
 

http://www.pinksterfeestenbeckum.nl/
mailto:tvotennis@gmail.com

