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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   
 

laatste BBB-uitgave in 2011: 21 december, planning 1e halfjaar 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 
 
33                                             09 
 
We naderen de decembermaand. De natuur is ons al wekenlang gunstig 

gezind en we kunnen ons laven aan de prachtige herfsttooi met haar fraaie 
kleurenschakeringen. Tot zover „de wondere wereld‟. In deze uitgave staat 
weer een keur aan dorpszaken op het gebied van sport, cultuur, sociale 

activiteiten etc.  Lees het en u bent weer op de hoogte!  
 
 

Laatste Week Nieuws 
>TVO 2 voetbal wordt na het stoppen van Wim Doornberg  voor de rest vh seizoen 
getraind door Stefan de Wit (dinsd.) en Raymond Timmers (dond.) 

> TVOE2 werd zaterdag jl. kampioen na 8-4 winst op concurrent SportlustG.E2. 
Klasse en proficiat!!  
> Bij D2 tegen Glanerbrug D1 was het fatsoen bij de leiding vd gasten ver te zoeken. 

Een spelertje werd na wangedrag nog beschermd ook, bij de stand van 3-0 voor TVO 
d2. Het b1 elftal had geen kind aan Victoria b3, de 18-0 uitslag lijkt aardig, maar 
daar wordt je qua weerstand niet beter van. Desondanks; de herfsttitel is inzicht!! 

Tussendoor heeft het TVO zaalteam weer fors gewonnen van DZVV Koopman met 
maar liefst 16-4 en blijft ongeslagen. TVO5 leek na de 4-2 voorsprong op winst te 
zitten, doch Neede kwam langszij;4-4.  Het 6e won soeverein bij Borne; 4-8 winst.  

> TVO4 begroette 1-0 winst op GFC4 en TVO2 moest tegen BSC/Unisson2 winnen 
om onderin op te schuiven. Dat lukte door een prima 4-0 zege in een sportieve pot, 
waarin Robert (2x), Danny en Mike tekenden voor de productie. TVO1 zette een 
sterke reeks voort in Dijkshoek, waar DEO met 0-6 werd afgedroogd en een stevige 

2e plaats in handen is. „Mooi wark‟ dus.. 
>TVO handbal kende wisselende successen De Ajeugd overklaste de Tukkers, 14-2, 
dames3 en dames2 verloren nipt en dames1 versloegen met minimale cijfers 

opnieuw Stormvogels met 18-17… 
> Sinterklaas arriveerde zondag jl. ook in Beckum per koets, de Pieten strooiden 
lekkers voor de kinderen en er waren veel tractities. Het was een leuk feestje in het 

Proggiehoes voor het jonge grut met vaders, moeders en verdere aanhang…  
> Het eclatante succes van Levenslust met Zo hef GerreMeu ‟t wilt, mag best 
gememoreerd worden. Tien maal een uitverkocht huis in het Proggiehoes, plus 

vorige week een voorstelling in De Kappen in Haaksbergen. Petje af dus… 
 

Zaterdag 17 december 2011 MUITERWEEK BECKUM‟S KERSTBOOMFEEST 
21:00 uur Café Halfweg m.m.v. Disco Eighty-Eight 

  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 09, 2011 
pagina 3 

Wat u allemaal leest in deze november BBB 
> LAATSTE WEEK NIEUWS   > RENTE; WERELDVISIE 
> NIEUWE STUURGROEP V. BECKUM  > DANKBETUIGING-3- 
> TVO BESTUURSTAFEL;VERSLAG VAN > ADVENTSWANDELING 
    ALLE JAARVERGADERINGEN  > TWINTIG VOORZETTEN THIJS 
> BEDANKJE -1-     > ZIJLIJN; PLEEGKINDEREN 
> WIST U DATJES    > KERSTMARKT BECKUM 
> HUMOR BIJ HUBERTUSVIERING  > OPENBAAR VERVOER?  JA, JA 
> VOGELSCHIETEN IN 2012  > WEER PIEPSHOW BECKUM 
    MET OUD-WINNAARS    >JEUGDRAAD; LIVE MUZIEK 
> KVO NIEUWS    > VERMAAK VOOR SV TVO JEUGD 
> DRIE BROERS BIJ ACCOMMODATIE  > BBBTJE, KERSTBOMEN 
> MIJMERINGEN    > PAROCHIENIEUWS 
> PAKJE VOOR ZIEKE MEDEMENS  > DATUMBANK 
> ZONNEBLOEM TREKKINGSLIJST  >BEUKENHOFBEWONERS GEÏNFORMEERD 
 

 

De stuurgroep gaat van start 
 

Op de plenaire bijeenkomst van september met de dorpsraad en betrokken 
Beckumers/Oelenaren was het al aangekondigd. Om alle ontwikkelingen op 
het gebied van het bevorderen van leefbaarheid van Beckum eo. adequaat 
te kunnen volgen, is de vorming van een stuurgroep wenselijk.  
Naast de dorpsraad die diverse portefeuilles en taken beheert om 
Beckumer belangen te behartigen, is extra steun, kennis en inzet nodig. 

Vooral om richting gemeente Hengelo een stevig signaal te geven. Daarbij 
gaat het om grote zaken, die voor de korte en langere termijn spelen. 
Door het Dorpsplan-Plus van de Provincie wordt financieel extra 

geïnvesteerd en daar gaat Beckum via de gemeente gebruik van maken. 
Middels een convenant van vier jaar heeft dit een dwingend karakter en 

kunnen aangereikte plannen niet meer zomaar worden „weggeschoven‟. 
De signalen en feiten zijn al vaker benoemd. De toenemende zorg voor 
leefbaarheid van Beckum en het tegengaan van verdere vergrijzing noopt 

tot duidelijke acties. (Betaalbare) woningbouw is daarbij een belangrijk 
item. Naast (nieuwe) sportaccommodatievoorzieningen en de sociale, 
culturele instandhouding van het huidige niveau. Het is dus alle hens aan 

dek om hiervoor concreter plannen te smeden. 
De nieuwe stuurgroep is afgelopen week voor het eerst bijeen geweest en 
heeft de materie algemeen besproken. Leden van deze groep zijn; Janneke 

Leferink, Harrie Markslag en Anny Bunte uit Oele alsmede Mark Wijlens, 
Jan Ottink, Alwie Mulder en Paul ter Bekke. Namens de dorpsraad hebben 
Eric Groothuis en Rob van der Keur zitting in de stuurgroep. Er wordt nu 
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geïnventariseerd inzake de belangrijkste knelpunten en een prioriteitenlijst 
wordt aangelegd. Daarnaast gaat men een taakverdeling vaststellen naar 
gelang de kennis, kunde en belangstelling van de leden. Als voorlopige 

voorzitter wordt Paul ter Bekke aangesteld. 
Na deze eerste kennismakingsronde werd een sfeer geproefd waarin alle 

leden gemotiveerd de problematiek willen aanpakken. Getracht zal worden 
om de Beckumers en Oelenaren goed te informeren en waar nodig te 
mobiliseren. Om een brede basis te krijgen voor alle nodige plannen opdat 

Beckum weer duidelijk als leefbaar dorp op de kaart komt. 
                                                                                            Jan Ottink 
 

 

TVO Handbal jaarvergadering… 
Zo‟n 25 handballeden woorden de vergadering bij. Susan Annink leidde de 

bijeenkomst en oud-voorzitter Hennie Noordink was ook present. Om een 
afscheidswoordje te richten (+ bloemen) aan de teruggetreden 

bestuurders Monique Busscher (PR) en Gert Jan vd. Berg (secretaris). Ook 
was er aandacht voor Johnny Kleinsman, die eerder afscheid nam van het 
bestuur. De bekende pluim was er dit keer voor Nicole Wielens „gedreven 

trainer‟ en Gert Jan vd Berg „toegewijd secretaris‟. Hennie Assink is 
toegetreden tot het handbalbestuur en Saskia Karnebeek vervult de rol van 
notuliste. 

                                                        Bron; internetsite TVO handbal 
 

 
Afgetreden TVO handbalbestuursleden Johnny, Monique en Gert Jan 
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… en TVO volleybal jaarvergadering 
Een getrouwe groep vaste supporters/leden van de volleybal was aanwezig 

op de jaarvergadering, waarop de voortgang van de volleybal besproken. 
Er waren twee bestuurswisselingen, Paulien Breukers stopt na 9 jaar 
trouwe dienst als voorzitter van de volleybal jeugd. Zij heeft zich sinds de 

oprichting van de afdeling jeugd ingezet voor de volleybal, eerst als lid van 
het bestuur daarna als voorzitter van de jeugd. Paulien wordt opgevolgd 
door Jan van der Schouw. Marga Waanders trad ook af, zij zat in het 

bestuur als afgevaardigde van de recreanten. Tevens heeft zij de 
afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de diensten op de zomerfeesten 
namens de volleybal ingedeeld werden. Marga Waanders wordt opgevolgd 

door Angeline te Lintelo. Voor aankomend verenigingsjaar heeft Anouk ten 
Barge (voorzitter) aangegeven dat dit haar laatste jaar is als voorzitter. Zij 
zal zich volgend jaar niet meer herkiesbaar stellen i.v.m. een studie die zij 

gaat volgen. 
Binnen de volleybal groeit het ledenaantal redelijk gestaag. Op dit moment 

zijn alle trainingen voorzien van trainers maar extra trainers zijn natuurlijk 
altijd van harte welkom. Voor de afdeling volleybal worden alle 
vrijwilligerstaken die uitgevoerd worden geïnventariseerd. Met als doel om 

alle taken die binnen de afdeling uitgevoerd worden inzichtelijk te krijgen 
en het zo mogelijk makkelijker te maken om taken over te dragen.  
                                                                                    Groetjes Anouk 
 

 
Paulien en Marga nemen afscheid van TVO volleybestuur met attentie van 
voorzitter Anouk (midden) 
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Omnivergadering TVO 
Kleedkamerplan krijgt gestalte 
Het plan om nieuwe kleedkamers voor TVO te bouwen zit in een volgende 
fase. Op de omni jaarvergadering van TVO werd de situatie toegelicht. De 
oude kleedkamers vlakbij het momenteel in aanbouw zijnde zorgcomplex 

de Beukenhof moeten verdwijnen. Een grondige renovatie is financieel 
onhaalbaar en bovendien is de ligging naast de seniorenappartementen 
straks zeer ongewenst. Die overtuiging heeft ook de gemeente Hengelo. 

Het oorspronkelijke plan om achterlangs de sportzaal kleedkamers met 
daarboven een nieuwe kantine te bouwen blijkt onhaalbaar. Nu wordt 

ingezet om daar alleen zes kleedkamers met verzorgings-annex bergruimte 
te bouwen. Over de complexe situatie van grondeigenaren ter plaatse en 
beste financiële invulling door TVO wordt verder onderhandeld met de 

gemeente Hengelo. Hierbij zijn ook de parochie (locatieraad) en school 
betrokken partijen. 
Personele bezetting omnibestuur  
Het omni bestuur van TVO heeft een nieuwe bezetting van het 
penningmeesterschap als opvolging van Han van der Kuil. Wijnand ten 
Vregelaar en Ruben Kokhuis gaan de financiën beheren. De financiële 

situatie van TVO geeft een degelijk, gezond beeld. Voorzitter Arend ten 
Barge deelt mee, dat hij in 2012 na acht jaar functioneren het 
voorzitterschap neer wil leggen. De kantinecommissie heeft met Egbert 

Pasman en Johan Ellenbroek welkome aanvulling gekregen, Marijn Assink 
is gestopt met de kantinewerkzaamheden. Er zijn plannen voor een 
upgrade van de kantine, die in de loop van dit seizoen hopelijk gestalte 

krijgt. Ook de (herhaalde) discussie inzake de keuze voor tap/kannetjes 
bier en/of flesjes wordt binnenkort geëvalueerd en hopelijk valt er een wijs 

besluit, waarin iedereen zich kan vinden. Bas ter Avest geeft als voorzitter 
vd sponsorcommissie een overzicht vd. vele activiteiten. De uitgave van 
het TVO plaatjesboek en de gebleken grote respons hierop stemt tot 

tevredenheid. Formeel krijgt de TVO omnivoorzitter van Plusmarkt 
manager Kay Scheggetman, mede-initiatiefnemer van deze actie, een 
exemplaar van het plaatjesboek overhandigd. 

 
Naast de kleedkamerplannen kwam ook de aanleg van een kunstgrasveld 
bij de besprekingen met de gemeente ter sprake. Maar door nieuwe 

ontwikkelingen, inzichten en financiële gemeentelijke malaise is dat plan 
momenteel een stap te ver. Jeugdstaflid Linda Vossebeld werd door de 
vergadering benoemd tot TVO lid van verdienste. Op velerlei gebied is zij 

al 20 jaar een vraagbaak, leidster en organisator bij de jeugdafdeling van 
de Beckumer sportvereniging. 
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Linda, de voetbaljeugd‟vraagbaak‟, wordt TVO lid van verdienste 

 

In de algemene evaluatie schetste secretaris Martin Mulder een situatie 
waarin TVO gelukkig nog steeds voldoende vrijwilligers kan rekruteren 
voor diverse functies en taken. Ook de bezetting van bestuursfuncties in 

alle afdelingen door meer jongere personen stemt tot tevredenheid. 
Zorgelijk en bedreigend is wel, dat door de ingezette vergrijzing er steeds 
minder jeugdleden komen. 

Het TVO Gilde gaat, met toestemming van haar leden, weer een aantal 
materiële zaken ten bate van de TVO omnivereniging bekostigen. Egbert 
Pasman wordt verwelkomd als het nieuwe 78e TVO Gildelid.  

                                                                                           Jan Ottink 
 

 
Het Proggiehoes, de opknapbeurt is afgrond en de bestrating en parkeer 

plaatsen zijn geheel vernieuwd, ‟t kan zich wear loat‟n zeen‟! Dankzij de 
donatie van de gemeente Hengelo aan de Beckumer schouwgroep. 
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Wist u datjes… 
> TVO b1 ontving medekoploper NEOb2 en het was aanvankelijk een 
boeiende partij met veel evenwicht. Vlak voor rust kwam TVO op 2-1 
voorsprong en bleef vooral na de pauze fysiek de sterkere ploeg. Het 

technisch best vaardige NEO kon het snelle TVO vleugelspel niet bijbenen. 
De eindscore van 7-1 was veelbetekenend… Ook de andere jeugdteams 
met kampioensaspiraties wisten te winnen. 

> TVO4 kon bij Bentelo6 aardig tegenspel bieden, maar moest met 5-3 
toch het hoofd buigen en TVO5 haalde zowaar de volle winst in Markelo. 
TVO6 blijft fiere koploper na de 7-2 winst op (het eerdere fanatieke) NEO 

dat bij een 4-1 ruststand het hoofd toch in de schoot legde. Herbert V. 
moest afhaken met een hamstring blessure. TVO2 en 3 moesten verlies 
incasseren bij GFC (koploper) en ATC. TVO1 blijft onverdroten scoren en 

winnen, nu was Bentelo het slachtoffer. Na de 3-0 ruststand was het 
gespeeld, TVO bleef goed bij de les en tilde een 5-1 winst naar het 

eindsignaal. Mooie sfeer, veel volk, goed weer en goede zaken bij de 3e 
helft in de kantine… 
> TVOd2 moest het opnemen tegen  de nr.2 Avanti maar vergat afdoende 

te scoren. Met 1-3 werd eervol verloren zodat de strijd bovenin open blijft. 
TVO6 won bij Bornerbroek, 4-8, en het 5e snoepte in blessuretijd een punt 
weg tegen „het boze‟ Witkampers6, 1-1. Het 4e wees Neede terug en 

boekte 3-1 winst. Ivo T. onderschepte een doorgebroken speler en 
bekende kleur;‟was in het belang van …wel nuttig‟. TVO3 had ook tegen 
Rood Zwart5  haar draai niet gevonden. TVO1 moest met medekoploper 

VIOSB de degens kruisen, maar was na een redelijk begin kansloos tegen 
de snelle Beltrumse counters. Alle TVO linies haalden hun niveau niet, met 
5-1 verlies tot gevolg… 

>De TVO1 handbaldames presteren prima in het 1e competitiedeel. Na de 
remise tegen RSC (16-16) moest DHV uit Delden met 16-19 het onderspit 
delven tegen de jonge Beckumer formatie, die vooral na de pauze 

dominant was. Dames 2 won van Zenderen en dames 3 verloor van RSC2 
met 11-13. De A-junioren wonnen fors van ZV; 24-9… 
TVOc1 ontving koploper De Tukkers en bood prima tegenstand. Wat heet, 

met 2-1 was TVO halverwege goed op koers. Na de 3-1 en vervolgens 3-2 
leken de gasten nog kansrijk, maar na „koele goals‟ van oa. Jasper en Daan 

was de eindstand zowaar 6-2. De Tukkers-leider had er maar moeite mee! 
Het TVO 7tal liep verrassend tegen een nederlaag op. Het bezoekende 
Hengelo ging er met een 1-2 zege vandoor. TVO2 remiseerde bij Buurse2 

na een onrustige pot in hoog tempo maar slordig spel, 2-2-. Het 1e ontving 
BSC-Unisson en kwam na 15 minuten goed op stoom. De 4-1 zege was 
niet eens geflatteerd en de 2e plaats is stevig in handen! 
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Humor bij de Hubertusviering 
Het was weer een mooie Hubertusviering in de Beckumer Blasiuskerk. De 

vele bezoekers werden verwelkomd met vuurkorven voor de ingang en 
achterin de kerk was groen aangebracht en lagen wildstukken als eenden, 
patrijzen, hazen en konijnen. De jachthoorngroep Les Trompes de Quatre 

Vents en het Beckumer dames- en herenkoor maakten de sfeer compleet. 
Aalmoezenier Anne Kramer ging voor in deze viering van de Enschedese 
jagersvereniging. Zijn anekdotes in het dialect over wildstand, landschaps-

beheer, jagers in het buitenland etc. waren boeiend. En „De G8 is veur 
gaanzenoverlast‟, „patatje oorlog en kroket wilde gans‟, Verdere mooie 
uitspraken; „Het was het joar veur de ganzen in China, maar het jaar veur 

de roeken is ok neurig, bunt er tevölle van‟. Verder „goat steeds mear 
jagers de grèèns oaver nor Dütslaand, mer het wild geet aansumme 
steurig mear nor Nederlaand, magt wa wear grèènsposten instell‟n‟.  

En aan het einde van de Hubertusviering kwam „het klapstuk‟; Jeetje, ik 
bun vergett‟n dat er nog ne collecte is‟, Dat löt de kosterfluisteraar mie net 

weet‟n‟. De jachthoorngroep en het koor deden nog een nummer opnieuw 
en de collecte werd gehouden….(en volgens een vd kosters was het zeker 
de moeite waard!!). 

Na de dienst was er gelegenheid voor jagers om honden te laten zegenen. 
Bij het Wapen van Beckum werd vervolgens gezellig nagekaart onder de 
welluidende klanken vd. jachthoorngroep. 

                                                                                          Jan Ottink 
 
 

K.V.O. nieuws 

Zoals jullie weten moet onze buurt de gezellige avond op 13 december a.s. 

organiseren. We willen jullie vragen om allemaal die avond een klein, leuk 
ingepakt cadeautje mee te brengen. Dat mag niet duurder zijn dan € 2,50. 
Bij binnenkomst moet U dit afgeven. U ziet vanzelf wat er verder op de 

avond daarmee gebeurt. Vergeet U het niet, want anders heeft iemand op 
die avond geen cadeautje. Al vast vriendelijk bedankt! 
                                                           De dames van de Bentelerhaar 
 
 

Bedankje 
Collecte Diabetesfonds. Bij deze willen wij alle collectanten bedanken voor 
hun inzet tijdens de week van de diabetici. Er is in Beckum,Stepelo en Oele 

een bedrag van: 1101 ,92  Euro opgehaald. 
Iedereen bedankt voor de goede giften. 
                                                                   Petra ten Dam en Elles Lelifeld 
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Vogelschieten met oud-winnaars  
op de Pinksterfeesten 2012 
Het is nog lang niet zover, maar ondertussen zijn de eerste 
voorbereidingen voor de Pinksterfeesten 2012 weer begonnen. De 
afgelopen twee jaar werd het vogelschieten op zaterdagmiddag 

opgeluisterd met het Keizerschieten, daarom lijkt het ons erg leuk om het 
vogelschieten dit jaar uit te breiden. Wij willen graag dat alle oud 
koningen, koningen, prinsen en prinsessen dit jaar onderling een 

competitie houden. Dus niet Keizerschieten met Kring Twente, maar 
Keizerschieten op zijn Beckums! 

Wij hebben al wel een redelijk beeld van alle winnaars en/of winnaressen, 
maar alle hulp is welkom. Dus kunnen jullie je vanaf nu aanmelden bij 
bernadettemorskieft@home.nl  

De eisen: Oud koning van Beckum/Oud koningin van Beckum/Oud prins 
van Beckum/Oud prinses van Beckum 
                                               Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 
 

 
 

Drie broers met zorg voor  
het TVO sportcomplex 
Toch wel apart, zou je zeggen. Maar bij TVO een hele gewone zaak 

feitelijk. Waar de naam Wijlens al bij voorbaat een directe link heeft met 
TVO. 
Jan Wijlens was 24 jaar voetbalvoorzitter, Hennie Wijlens een aantal jaren 

handbalvoorzitter en Theo Wijlens zat tientallen jaren in de jeugdstaf met 
diverse functies. (terzijde:Hennie‟s vrouw Willy zorgde jarenlang voor de 
sponsorkleding voor sv TVO en was eerder „de vrouw achter TVO nieuws‟).  

Jaren gaan voorbij, er komen wisselingen van de wacht en genoemde 
heren zijn met  pensioen of „in de VUT‟. Maar niks achter de geraniums 
zitten. Jan bleef altijd erg betrokken bij het TVO veldenonderhoud, ook de 

laatste jaren toen hij in Litouwen woonde met Sigita. Elke keer dat hij 3-4 
weken terug was in Nederland, spoedde hij zich naar de Kruudnhof voor 
allerhande werkzaamheden. (En floot/fluit zaterdags/zondags een 

wedstrijdje bij buurt-clubs of TVO). Vooral sinds hij vanaf juli definitief 
terug is in Nederland en met Sigita permanent in zijn huis in Haaksbergen 
woont, kan hij zijn hart ophalen bij TVO accommodatiezaken.  

Hennie Wijlens heeft thans een TVO voetbalbestuursfunctie met als 
hoofdmoot het pakket accommodatie en fluit ook regelmatig zijn 

wedstrijdje. Theo Wijlens maakt zich verdienstelijk voor TVO met oa. 
leiderschap vh. 5e en de organisatie vd. Blinde Pool actie zondags. 
Daarnaast is ook Theo toegevoegd aan de accommodatiestaf als 

mailto:bernadettemorskieft@home.nl
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veldensproeier. Dat tijdige sproeien had afgelopen voorjaar al flink effect; 
zie de puike groene staat van de velden al in mei/juni!  
Drie broers met zorg voor de accommodatie, uiteraard naast alle andere 

vrijwilligers bij het veldenonderhoud. Niks achter de geraniums dus. Drie 
broers actief op de accommodatie, toch wel apart. Maar je hebt hart voor 

de club of niet… en dat is tijdloos! 
                                                                                          Jan Ottink 
 

 

Mijmeringen 
Het is al een paar jaar geleden dat een aantal BOBO‟S op het idee kwamen 

de Balkenende norm in te voeren. Voor zover ik begrepen heb, was dat om 
er voor te zorgen dat mensen die uit de belastingpot hun salaris kregen, 
geen hoger salaris hadden dan de minister president. Van het begin af aan 

heb ik dat een verkeerde naam gevonden, want die deed me denken aan 
de VOC mentaliteit waar Balkenende zo hoog over opgaf. Zoals je nog 

weet staat VOC voor Verenigde Oost- Indische Compagnie en die naar 
Indië gestuurd is, om, hoe dan ook, geld te verdienen.  
 

Ik herinner me nog uit de geschiedenisboekjes van de lagere school, een 
Nederlandse held, generaal van Heutz, die duizenden Atjeërs  over de kling 
gejaagd had. Goeie mentaliteit, vind je niet?  Als je er wat langer over 

nadenkt  is het misschien toch wel een passende naam. Ik las vanmorgen 
in de krant dat de oud voorzitster van het COA, ene mevrouw Albayrak, 
vond, dat zij er ook niets aan kon doen dat ze boven de norm “verdiende”, 

want niemand had daar wat van gezegd en past daarom in het straatje 
van onze vroegere minister president. Het is alleen zo jammer dat er 
zoveel zijn die de VOC mentaliteit aanhangen en teveel “verdienen” en 

maar graaien. Overal is controle op, behalve op de Balkenende norm, Wat 
doen die controleurs allemaal?  
                                                                               Johan Menkehorst 
 
 

Dankbetuiging 
Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, 
iedereen bedanken voor de grote mate van medeleven, attenties en steun 

die we vanuit de Beckumer gemeenschap, TVO en ook individueel mochten 
ontvangen gedurende de ziekte en het onvermijdelijke afscheid van mijn 
echtgenoot Johnny Leussink. 

                                                                                   Mariet Leussink 
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Pakje voor de zieke medemens, mooi toch? 
Sinterklaas staat weer voor de deur, en ook de actie '' zon in de 

schoorsteen''. Hier willen we weer aandacht aan besteden. Daarom was 
mijn vraag; zijn er nog mensen die een pakje willen maken voor de zieke 
medemens, het hoeft geen duur pakje te zijn, maar een verzorgd pakje 

valt altijd in de smaak en word zeer gewaardeerd. Geefsters die altijd al 
een pakje maken hoeven zich niet aan te melden die krijgen weer een 
strookje in de bus. We vinden het altijd erg fijn dat deze mensen elk jaar 

maar weer meedoen aan deze actie, 'geweldig. Het gaat om de mensen 
die ook wel eens een pakje willen maken,  hebt U interesse? bel me even.  
Alvast bedankt voor de medewerking. 

                                                           Anny Ottink, telef.074.3676442 
 
 

OPINIE; de wereldvisie van Jan Busscher         Rente 
In mijn vorige artikel heb ik geschreven dat het betalen van rente over een 
geldlening bij de bank eigenlijk onterecht is. Sommige mensen begrijpen 
dit (nog) niet en dat was te verwachten. Ik zal daarom proberen hier wat 
duidelijkheid in te verschaffen. Een vraag in het algemeen: “Vind je het 
normaal dat je de prijs voor je huis  in 30 jaar tijd bijna 3 keer moet 
betalen?” Het serieuze antwoord van een willekeurig iemand was: “Nou, 
mah doar he’j dan toch ok wat veur?!” Deze reactie doet sterk denken aan 
een uitspraak van de Duitse filosoof Johann von Goethe; “Niemand is 
hopelozer tot slaaf gemaakt dan zij die geloven dat ze vrij zijn.”  
Ik moet zeggen tot 10 jaar geleden zou ik waarschijnlijk ook zo reageren. 
Maar na het neerhalen van de “Twin Towers” ben ik mij eens wat meer 
gaan verdiepen in de wereldse gang van zaken. Al direct kwam bij mij de 
vraag naar boven hoe het mogelijk was dat deze torens zo razendsnel 
loodrecht instortten. Even na dit gebeuren kwam de BBC met het bericht 
dat gebouw 7 ook was ingestort terwijl dat pas 20 minuten daarna 
plaatsvond, rara. Zo kwam ik er achter dat de officiele lezing aan alle 
kanten rammelde. Daarmee was mijn nieuwsgierigheid gewekt en wat 
verder kijkend viel ik in het begin van de ene verbazing in de andere met 
het gevolg dat het bestaande (ingeprente) wereldbeeld grote barsten ging 
vertonen om vervolgens geheel aan gruzelementen te gaan…. Zo ook het 
beeld van de handel en wandel van de wereldbankiers. Een kenmerkende 
uitspraak hierover van Andrew Jackson, gewezen President van de VS, 
“Als iedereen de mate van onrecht zou begrijpen van ons geld en bank 
systeem zou er voor morgenochtend een revolutie zijn.” 
Een dergelijke uitspraak van iemand in die positie zegt eigenlijk al genoeg. 
Je kunt je nog afvragen waarom hij er dan niets aan heeft gedaan, maar 
we weten ook hoe het met John F. Kennedy e.a. is afgelopen. De meeste 
mensen denken blijkbaar nog steeds dat een verstrekte hypotheek het 
spaargeld van iemand anders is. Dit is een grote misvatting. Het geld 
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bestaat gewoon niet. Het wordt uit gebakken lucht gecreëerd en wordt met 
een paar tikken op een toetsenbord als schuld op jouw naam geschreven. 
Vervolgens ben je verplicht dit virtuele bedrag de komende 30 jaar in echt 
geld, plus rente, terug te betalen aan de bank. Voor alle duidelijkheid, alle 
banken zijn in  particuliere handen al doen hun misleidende namen anders 
vermoeden. Deze bankers worden dus schatrijk met het verkopen van 
gebakken lucht. Daarbij komt dat het systeem alleen kan blijven 
functioneren als er steeds opnieuw, veelvouden aan schulden worden 
opgenomen, dit om de carrousel van rente en aflossing draaiende te 
houden. 
Sinds de georkestreerde crisis in 2008 gebeurt dit niet meer…, dus nog 
méér crisis!! Wat je nu ziet is, dat het geldvolume dat in omloop is kleiner 
wordt (gemaakt), door toedoen van diezelfde banken. Het gevolg, 
investeringen, handel, consumptie etc. worden minder, werkloosheid stijgt, 
schulden kunnen niet meer worden afgelost… Volgende stap, de banken 
leggen beslag, zelfs landen moeten alles van waarde inleveren, zie 
Griekenland, wie is de volgende? Het ziet er naar uit dat deze kleine groep 
(minder dan 1% weet je nog) op deze manier al onze aardse goederen in 
bezit wil nemen. In het jaar 2000 waren er zeven landen zonder een 
centrale bank die eigendom was van de Rothschild-familie: 
Afghanistan, Irak, Soedan, Libië, Cuba, Noord-Korea en Iran. Nu, in 
november 2011, zijn er nog drie landen op onze planeet zonder een 
centrale bank in handen van de Rothschilds: Cuba, Noord-Korea en Iran. 
Dit is de situatie in zeer beknopte vorm. Je kunt zelf je conclusie trekken. 
Het lijkt dus van enig belang dat de occupy-beweging de komende tijd door 
groeit, want er is nog werk aan de winkel…. 
                                                                                           Jan Busscher 

 

Oliebollenactie TVO jeugd 
Begin december, nadat sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken komen 
de kinderen weer langs om de bestelling van de oliebollen op te nemen. 

Heeft u ze gemist en wilt u toch graag een bestelling doen kunt u 
telefonisch bestellen bij Marga Beltman [ tel:2422153 ] of bij Renate 
Rupert [tel:3676125 ] 

Het bakken en bezorgen vind plaats op vrijdag 30 december. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de TVO-jeugd. 
                                                                        Bedankt, Renate Rupert 
 

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen we eenieder bedanken die ons na het auto ongeluk 
hebben gesteund dmv. een kaartje of een bezoek aan het Wiedenbroek of 
thuis. Dit heeft ons veel steun en sterkte gegeven. 

                                                                              Marie en Leo Koster 

tel:2422153
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Adventswandeling en viering 
“Samen op weg naar het licht”  
Voor wie: Parochianen, gemeenteleden en 

belangstellenden van Beckum, Bentelo, Isidorushoeve, 
Hengevelde, Delden , Goor, Diepenheim, Markelo. 
Wanneer: Woensdagavond 7 december 2011 

Waar: Start: parochieel centrum naast de RK kerk Hengevelderstraat Goor 
Hoe laat: Ontvangst om 19.00 uur 
De Advent valt in de donkerste maand van het jaar. Het is de tijd  waarin 

we uitzien naar het Licht van Kerstmis.   Hoe kunnen wij in deze wereld 
lichtdragers zijn? Want dat willen we toch met kerstmis vieren!  
We nodigen u uit om hiervoor samen op weg te 

gaan in Goor. Om 19.15 uur start de wandeling. 
(denk aan gemakkelijke schoenen) 
Na een kopje koffie sluiten we rond 20.30 uur de 

avond af met een oecumenische gebedsviering in de 
Hofkerk, waarin  dominee de Jong en pastor Saris  

zullen voorgaan. Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om te wandelen, bent u toch van harte welkom 
in de gebedsviering. We zien uit naar uw komst! 

De werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede  van de Heilige Geest 
parochie. 
Waar moet u zijn en hoe komt u er? We adviseren u te parkeren op de 

parkeerplaats achter de Petrus en Paulus Kerk,  Hengevelderstraat 24, de 
ingang bevindt zich rechts naast de kerk. 
 

 

Twintig Voorzetten op                   Thijs Vaanholt 
Sinds ruim een jaar wordt de TVO voetbalhoofdmacht getraind door Thijs 
Vaanholt. In oktober-november 2010 nam hij het roer over van Wim Olde 
Riekerink. Deze sympathieke oefenmeester kon de 1e selectie niet 

voldoende (meer) aan de praat krijgen. Het zijn soms van die vreemde 
machten die spelen in de verhouding trainer-spelers. Hoe dan ook, Thijs 
Vaanholt pakte de handschoen op en ging energiek met de selectie aan de 

slag. De spelers raakten doordrongen van het feit, dat de schamele 
resultaten van het 1e tot dan toe beneden hun niveau waren. Een redelijke 
2e competitiehelft volgde; TVO kon weer naar boven kijken.  

Thijs Vaanholt, in de jeugd een veelbelovend voetbaltalent, maar soms in 
die tijd nogal recalcitrant en betweterig (ook wel èèngwies geheten!).  
Toenmalige TVO1 hoofdtrainers hadden er de handen vol aan. Maar als 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v513/pleiadefotoalbum/kkjk.jpg&imgrefurl=http://users.telenet.be/reikisite/kaarsenmagie.htm&h=394&w=600&sz=16&hl=nl&start=109&um=1&usg=__c2g98t1wtRNKSODavHgzJTuu6sQ=&tbnid=nTYTw5pTYYt0LM:&tbnh=89&tbnw=135&prev=/images?q=licht+van+kaarsen&start=100&ndsp=20&um=1&hl=nl&lr=lang_nl&rls=com.microsoft:nl:IE-Address&rlz=1I7HPEA&sa=N
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jeugdtrainer bij TVO kon hij later voetbaltechnisch zijn boodschap goed 
overbrengen. Hij kon zich vanuit eigen ervaring verplaatsen in de 
gedachten van de puberende jeugd (minder discipline/alles moet kunnen). 

Hierop dus positief inspelen en daar ging het tenslotte om. Al vrij vroeg 
moest hij, ook door fysieke malheur, zijn spelersloopbaan langzamerhand 

afbouwen. Hij werd hoofdtrainer bij AJC in Losser waarna hij de 1e selectie 
van Vosta onder zijn hoede kreeg en terug naar de 4e klasse leidde.  
November 2011 leven we nu. Thijs Vaanholt is naast zijn hoofdtrainer-

schap bij TVO1 ook betrokken bij andere voetbaltechnische zaken van 
TVO. Hij zit in de jeugdvoetbal commissie (met daarin ook Tom 
Ellenbroek), geeft oefenstof, schema‟s en adviezen, is kortom helemaal 

verweven met het TVO voetbalgebeuren. Maar - en dat staat buiten kijf - 
belangrijk is dat hij TVO 1 weer kleur heeft gegeven. Er is een strategie, 
de lijnen lopen goed en spelers zijn opgebloeid. Onverhoopte tegenslagen 

daargelaten (blessures/ schorsingen etc. bij de smalle selectie) kan met dit 
team om de prijzen gestreden worden, denkt nu menige insider. Ondanks 
de memorabele uitglijder van 3 weken geleden tegen medekoploper 

VIOSB. Genoeg redenen om voor deze Twintig Voorzetten het vizier te 
richten op (de aanstaande vader) Thijs Vaanholt. 

 

De huidige succesvolle TVO selectie met rechtsboven trainer Thijs Vaanholt 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby‟s:  32 jaar/ we zijn nu nog met ons drieën 
(Ellen, Noah en bovengenoemde)/gymleraar/ sportbreed  
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De sportcarrière: Achilles'12 en TVO. 
 
Het hoogtepunt: Kampioenschap in de landelijke jeugd (2e divisie) bij 

Achilles en  kampioen in 2000 bij TVO.    

 

Jouw sterke voetbal – en trainerskwaliteiten waren/zijn; Ik heb wel eens 
van horen zeggen dat ik tactisch aardig onderlegd ben.  

Hoe schat je de TVO selectie kwalitatief in tov eerdere clubs? Moeilijk te 

vergelijken maar ik schat deze groep spelers vrij hoog aan. We missen 
alleen nog een aantal winnaars. Jongens die nog iets meer over “lijken” 
willen gaan.  

Het niveau van TVO 1; zal een stabiele 5e klasse blijven of zit er dit seizoen 
promotie in het vat? Een periode is haalbaar en dat is ook de doelstelling. 
Dus uiteindelijk gaan we voor promotie. Ik doe niet mee voor spek en 

bonen in de vijfde klas, dan ga ik liever iets anders doen.  

Klein minpuntje; waarom liet TVO1 zich bij Phenix willoos slachten? We 

zijn nog niet stabiel genoeg maar dit gaat goed komen.  

Die trainer heb ik hoog zitten oftewel geef eens kwalificaties; Guus 
Hiddink, Louis van Gaal, John vd Brom, Huub Stevens, Martin Jol, Co 

Adriaanse. Foppe de Haan en Gertjan Verbeek dit zijn namelijk leraren van 
mij geweest. Wat de rest betreft ken ik de heren niet. Als ik moet kiezen 
qua uitstraling, dan kies ik voor van Gaal.  

Douglas van FC Twente moet nu in Oranje: Afwachten, Als je Europees 
kampioen wilt worden moet je niet bij Twente spelen. Dus dan moet 
Douglas zo snel mogelijk naar een grote competitie.  

Het Nederlands elftal haalt zeker de finale op de EK volgend jaar: Nee  

In Beckum, bij TVO hebben ze het goed voor elkaar, maar…         Dit is 
een zogenaamd inkoppertje, Kleedkamers!!!  

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan… Zonder 
namen te noemen mensen met chronische pijn en die dan nog een 
positieve insteek op het leven hebben. Mensen met een negatieve inslag. 
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Vind je het ook zo erg dat het tijdperk Gadaffi ten einde is? Nee maar ik 
hoop dat het daar niet zo'n grote puinhoop word als in Irak  

Humor is Youp van ‟t Hek, Koefnoen, mr.Bean, Jochem Myers of….:Jochem 

Myer  

Als ik ‟s morgens wakker wordt ga ik eerst; ontbijten, toiletteren, radio 

aanzetten, hond uitlaten, krant lezen: Toiletteren, krant lezen, ontbijt etc.  

Favoriete tv programma‟s en muziek: Studio voetbal, Voetbalinsite.  

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…:         Ik ben 

niet zo van de “verre” vakanties.  

Ze kunnen me ‟s nachts wakker maken voor: Laat me maar maffen.  

Blessuretijd; een laatste boodschap: Mensen, let lekker op jezelf en geniet 

van het leven, want je bent er maar even.  
 
 

ZIJLIJN Pleegkinderen 
Zoals ik in de vorige aflevering verteld heb is onze pleegdochter< Jolande,  

in eerste instantie teruggegaan naar haar ouders en even later naar een 
opvangcentrum. Ze is heel jong getrouwd, een kindje gekregen,weer 
gescheiden en opnieuw een relatie aangegaan. We hebben haar in die 

periode een paar keer ontmoet. Op dit moment hebben we geen contact 
met haar. 
 

Enkele jaren later, de twee oudsten studeerden in Groningen en Tilburg, 
belde ,Mieke, de coördinator, dat ze erg omhoog zat met een jongen van 
14 jaar,die alleen maar het internaatleven kende. Hij had  vier oudere 

zussen die net als hij in Ootmarsum in een kindertehuis woonden. Moeder 
bezocht wel af en toe de dochters maar hem niet. Hij was niet knap 
genoeg en had ook nog eens rood haar!! Om die reden werd Gilbert 

overgeplaatst naar Denekamp. Oh ja,wij hadden plek genoeg  in huis, 
maar zin? Ons werd verteld, dat een paar jaar een gezinsleven iets was, 
dat  ieder kind zou moeten meemaken.  

 
Hij is gekomen, een lieve jongen die zo graag alles goed wilde doen! Hij 
had moeilijkheden met leren vooral met cijfers en kwam mede daardoor in 

Enschede op een tuinbouwschool terecht. Af en toe mocht hij naar z‟n 
moeder, maar hij was daar nooit echt welkom. Overal hingen foto‟s van 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 09, 2011 
pagina 18 

zijn zussen maar van hem niets. De meisjes mochten een enkele keer bij 
moeder logeren, maar Gilbert moest „s avonds weer naar huis. Helemaal 
overstuur kwam hij dan weer bij ons thuis, had huilbuien, knipte de foto‟s 

van z‟n moeder kapot evenals de knuffelbeesten, die hij ooit van z‟n 
moeder gekregen had. Als hij dan uiteindelijk wat gekalmeerd was 

knuffelde hij mij en zie dat hij zijn eigen moeder niet nodig had, hij had mij 
wel. Dat was natuurlijk niet zo, ik, wij waren tweede keus. Het was niet 
anders. Geleidelijk aan kwam hij steeds later thuis van school en had 

allerlei smoesjes. Uiteindelijk bleek dat hij dan naar de “Kokerjuf” in 
Enschede ging, een koffieshop. Daar konden wij moeilijk mee omgaan. Na 
school kom je thuis.  

 
Dat was het begin van het einde. Hij liep een paar keer weg en werd door 
ons en maatschappelijk werk toch weer opgespoord. Enkele maanden 

later,hij was weer zoek, belde hij, Mam , maak je niet ongerust. Ik zit bij 
het J.O.C. het Jongeren Opvang Centrum  in Enschede. Ik kom niet meer 
thuis en heb morgen een gesprek met mijn maatschappelijk werker. Tja, 

we hebben samen met hem nog een gesprek gehad in Almelo, waar zo‟n 
super maatschappelijk werker ons opserveerde door zo‟n doorkijkspiegel. 
Die kwam heel snel tot de eindconclusie dat Gilbert zich brandde aan onze 

affectie. Korte tijd later woonde hij dicht bij ons in de buurt bij een oudere 
homofiele kapper. Z‟n geaardheid was voor ons geen probleem en dat 
wisten we ook al voordat hij wegging, Gilbert had anders gekozen. Wat 

heet kiezen? IK kwam hem in de supermarkt nog wel eens tegen en hij 
bleef gewoon mam tegen me zeggen.  

 
Later is hij naar Amsterdam verhuisd. Twee jaar later kwam hij ons 
opzoeken en vertelde dat hij in Enschede zou gaan wonen. We hebben 

hem daarna nooit weergezien. Ik wil afsluiten met het feit dat onze beide 
families, onze pleegkinderen altijd volledig geaccepteerd hebben. Dat is 
heel belangrijk,want je moet je verhaal ergens kwijt. Vooral mijn broer 

Harry en zijn vrouw Annie, hebben vaak naar ons geluisterd, zonder direct 
een oplossing aan te willen dragen. Die was er namelijk niet.  Luisteren 
was genoeg. In die periode zijn Johan en ik een paar keer een weekend 

weggeweest om even weer bij te tanken. Dan paste één van mijn jongere 
broers, Laurens, met z‟n gezin bij ons op. 
Het is zo belangrijk om op iemand terug te kunnen vallen. Dat missen de 

kinderen in al die kindertehuizen. Ik weet dat tegenwoordig veel vrouwen 
buiten de deur werken en dat het dan nog moeilijker is om als pleegouders 
te fungeren dan in onze situatie, maar hebt u tijd en energie over, denk er 

dan eens over. Het maakt je leven rijker.      
                                                                                  Rie Menkehorst 
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Kerstmarkt ‘op herhaling’ 
Op woensdag avond  21 december van 18.30 to 20.30 uur is er weer 
kerstmarkt in Beckum.  De kraampjes staan net als vorig jaar weer aan de 
zijkant van de heilige Blasiuskerk .   Jozef en Maria zijn  weer aangekomen 

vanuit Jeruzalem met hun ezel en ook de Kerstman is uitgenodigd.  
Dit jaar is de helft van de  opbrengst voor de zonnebloem afd. Beckum en 
de andere helft voor Kika Nederland.   Volgend jaar zullen we een andere 

doel in Beckum en ander landelijk doel steunen.  
De zonnebloem en verschillende hulptroepen zijn  al vanaf september  
druk in de weer om allerlei leuke dingen te bedenken en te maken met als 

resultaat dat we prachtige spullen verkopen in  de kraampjes  voor 
kerstmis zoals kerststukjes, kerstkoekjes, chocolade in leuke versierde 
potten,  sjaals , mooie schilderijen op hout, vogelvoerbakjes etc.  

Daarnaast hebben we weer een loterij en er zijn  lekkere hapjes en 
drankjes te verkrijgen.    Er is dit jaar een mountain bike beschikbaar 

gesteld en we hebben hier een hele leuke actie bij,  kom kijken en 
genieten 
Omdat de kerstmarkt dit jaar vrij laat is en veel mensen hun kerst-

versieringen al eerder in huis willen hebben verkopen we alvast 
kerststukjes bij  de beckumse markt op het kerkplein en bij de bakker .    
15 December staan we van 10.00 tot 14.00 uur op het kerkplein 

en 17 december  staan we bij bakker yvonne van 9.00 tot 12.00 
uur.    
                                                                         Werkgroep kerstmarkt 
 
 

Alweer een Piepshow, maar nu in’t Geertman 
Grote regioshow op 17-18 december 
Veel ga ik jullie er dit keer niet over vertellen, ook al is het bijzonder. Naast 

het aanbod dat jullie hebben kunnen zien in “‟t Proggiehoes” , alleen meer 
en groter in “‟t Geertman” , komen er ook zangvogels. Nou kun je wel 
zeggen alle vogels zingen. Deze zijn speciaal geselecteerd op de zang die 

ze brengen. Er komen twee rassen, waterslagers en harzers. Er is een 
duidelijk verschil in wat ze ten gehore brengen. De harzers zingen met de 
snavel dicht en brengen een zacht zoemend geluid, dat met enige fantasie, 

doet denken aan het zoemen van een zwerm bijen. De waterslager brengt 
een helder lied dat een heleboel weg heeft van de nachtegaal. Als je 17 of 

18 december in “‟t Geertman ” komt en je wilt er meer van weten, spreek 
dan één van onze bestuursleden aan of als je die niet kent trek mij dan 
aan m‟n  jas.  Hopelijk tot ziens. 

                                                                               Johan Menkehorst 
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Vermaak voor de jeugd van sv TVO 
Op vrijdagavond 4 november was er voor de jeugd van TVO die in groep 6, 
7 en 8 zitten een avond georganiseerd met allerlei spelletjes. Om 19 uur 
moesten de kinderen zich verzamelen waarna ze in groepjes op pad 

gingen. Met een cryptische omschrijving of een puzzeltje kwamen ze 
erachter op welke adressen er iets te doen was. Hier stond een volwassene 
of  oudere jeugd, die hiermee ook invulling gaven aan de maatschappelijke 

stage, klaar om te helpen met verschillende spelletjes zoals spijkerpoepen, 
ski lopen, beschuit fluiten, darten en spijker slaan.  Op het kerkplein zat 
onze "mystery guest" in een rolstoel onder begeleiding van twee 

verzorgers. Met een bordje ja of  nee mocht antwoord gegeven worden op 
de vragen die moesten leiden tot de ontmaskering van deze mysterieuze 

persoon. Er werd gekeken welk groepje met zo weinig mogelijk vragen 
achter de juiste persoon kwam. 
Voor enkele groepen was de avond tekort om alle spelletjes gedaan te 

hebben. Het plezier was er niet minder om. Na afloop was er voor iedereen 
een broodje knakworst bij de tent, waar het toen ook erg gezellig was. 
Natuurlijk worden nogmaals alle ouders, jeugd en kinderen bedankt voor 

de geslaagde avond. 
              TVO omni jeugd activiteitencommissie,  Karin Lansink Rotgerink 
 

 
(Open brief in TC Tubantia geplaatst) 

Openbaar vervoer stimuleren? 
De chauffeur had nog net niet het schaamrood op de kaken. Mijn 
routinevraag bij het instappen in de bus was; „Beckum – Hengelo station 

kost zeker nog steeds € 2,50?‟ Maar de chauffeur hielp me snel uit de 
dromen. „Eh, nee, nee, dat kost nu € 4,40‟ en hij scheurde snel 2 kaartjes 
a 2,20 af en stempelde die. („Gemakskaart‟ stond er nog op geprint, 

getekend „Twents en Connexxion‟ maar dat terzijde). Hij begreep mijn 
verwondering, lees ergernis best en verklaarde; „het systeem is veranderd, 
ze willen het gebruik van de OV chipkaart en abonnement vd. 

strippenkaart stimuleren. Losse kaartjes kosten nu dus aanmerkelijk meer‟. 
Om er laatdunkend aan toe te voegen; „dat OV chipkaart systeem heeft 
iedere keer zoveel storingen, dat het de maatschappij al veel geld heeft 

gekost‟. Retour Beckum-Hengelo kost voor de zo-nu-en-dan-busreiziger 
momenteel dus € 8,80. 
‟s Anderdaags even de site van Twents en Connexxion bekeken. Je kunt 

een vraag stellen en je ongenoegen/verwondering aangeven bij „vraag het 
aan Lisa‟. Ik vroeg een verklaring voor deze exorbitante verhoging van het 

tarief en kreeg het nietszeggende antwoord; „ik kan slecht hoofdrekenen, 
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mijn specialiteit is het beantwoorden van vragen over Twents of 
Connexxion!‟ Is dit een slechte grap, onbeschoft of hoogmoed ten top bij 
Twents/Connexxion, vroeg ik me in gemoede af. 

Openbaar vervoer stimuleren, heet de slogan van de overheid. Da‟s mooi 
en ik ben het er mee eens. Daarom is het onvoorstelbaar, die exorbitante 

tariefsverhoging van genoemde busmaatschappijen. 
                                                                                          Jan Ottink 
 

 
Nog even aandacht voor de volgende suggestie die in het 
oktobernummer werd gelanceerd. Lijkt me toch de moeite waard! 
J.O. 

De jeugd (weer) aan het woord in BBB? 
Het is in principe altijd het streven van de BBB redactie geweest om de 

(jongere) jeugd aan het woord te laten in dit maandblad. Daarvoor heeft 
de redactie in het verre verleden onder de noemer Pitamientjes enkele 

jaren een rubriek verzorgd. Mer korte ludieke interviews bij de basisschool 
kinderen. Een decennium later kwam op verzoek vanuit de basisschool zelf  
tijdje later de basisschool staf verzocht om toch weer een kinderrubriek in 

BBB te verzorgen, maar daar bleek geen capaciteit voor- dan wel behoefte 
aan te zijn. Anno 2011 wil de BBB redactie de basisschool en/of 
jeugdafdelingen van TVO weer vragen om een rubriek in dit maandblad op 

te starten. Want ook de kinderen hebben ongetwijfeld van alles te 
vertellen over hun (belevings)wereld. We zijn benieuwd of er inmiddels 
mensen zijn, die deze handschoen willen oppakken! 

                                                                             Redactie BBB 
 
 

Jeugdraad feestavond 16 december 
Jeugdraad Beckum organiseert op vrijdag 16 december 2011 een grote 
feestavond met live muziek van een band  in 't Proggiehoes. 
Wij houden het nog even voor ons welke band zal gaan optreden. Houdt 
daarom onze Hyves en Facebook pagina goed in de gaten. 
Wij hopen op een grote opkomst! 
Groetjes,                                                                    Jeugdraad Beckum  

 

 

BBB tje 
TE KOOP; Kerstbomen Picea Abies (groen) 

    Picea Omorika (blauw) 
C .Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum tel. 074-3676314 
>> Vanaf 1 december << 
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Datumbank 
23 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 7 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
 7 dec.  Werkgroep Jeugd; Sinterklaas in ‟t Proggiehoes 
11 december a.s. is de werkwinkel weer aanwezig ( na de viering ) in onze kerk. U 
kunt hier diverse leuke spulletjes kopen 

13 dec.  KVO; Bentelerweg verzorgt deze avond in ‟t Proggiehoes. 

16 dec.  Jeugdraad Beckum; Feestavond met live muziek 
in „t Proggiehoes 

17 dec.  Oud Papier 

20 dec.  Soosmiddag 
21 dec.  Kerstmarkt op het kerkplein 
21 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde (Kerstmiddag) 

 4 jan. 2012 Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
10 jan.  Soosmiddag 
18 jan.  KVO; Dia-lezing door J de Maar “geboeid door Veenhuizen” 

18 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
11-12 febr. Stichting Historisch Archief eo; Open dagen 

13-14-15 april TVO; Het Jeugdkamp 
 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2011-2012 
Kerstvakantie:  maandag 26 december 2011 

t/m vrijdag 6 januari 2012 
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari 2012 t/m vrijdag 2 maart 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 

 
 

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het Schema v.d. vieringen voor de maand december. 
Za.  3 dec. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 

    Géén zang. 
Zo.  4 dec. 09.00 uur: Géén viering. 

Za. 10 dec. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo. 11 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
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    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang: Dames en Herenkoor. 
Za. 17 dec. 19.30 uur: Eucharistieviering 

    Met moment Tot inkeer! 
(Boeteviering) 

    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang (Spirit?) 
Zo. 18.Dec. 09.00 uur: Géén Viering. 

Za. 24 Dec. 17.00 uur: Kinderkerstviering. 
    Gezinsviering. 
    Voorganger:Pastor Ogink. 

    Zang?? 
  19.00 uur: Nachtmis. 
    Eucharistieviering. 

    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.25 Dec. 10.30 uur: Eerste Kerstdag. Éucharistieviering 

    Voorgangers: 
    Pastor Hoogland en Pastor Klaassen. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 

Ma. 26 Dec. 09.00 uur: Eucharistieviering. Samen met Parochie 
van Sint Isidorushoeve. 

    Voorganger:Pastor Golianek. 

Za.  31 Dec. 19.00 uur: Oudejaars-viering. Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Golianek. 

    Zang: Dames en Herenkoor? 
Zo. 1 Jan. 09.00 uur: Géén Viering. 
Wijzigingen voorbehouden. 

Zie voor verdere mededelingen in het parochieblad Onder Ons. 
                                                                                   Riky Temmink 
 

 

Deze maand… in een volzin 
We zijn al zover dat we Europa willen verdelen in een Neuro en Zeuro 
zone, want de rijke noordelijken willen zich afscheiden van de arme 
zuidelijken, die ons bankroet zullen maken, maar dat lijkt duidelijk twee 

bruggen te ver, net zoals die roep om de gulden wat de kortzichtigheid van 
een aantal zielen weer onderstreept, hetgeen niet wegneemt dat 
kostenstijgingen in de zorgsectoren grote zorgen moet baren terwijl de 

cijfers van miljarden aan bezuinigingsoperaties ons –boekhoudkundig- om 
de oren vliegen en in zo‟n sfeer is het moeilijk om het Cruijff kamp jegens 
de oppositie te laten samenwerken en dat weten ze in Beckum ook… 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 09, 2011 
pagina 24 

 

Toekomstige bewoners praatten bij over de Beukenhof 
Ze kwamen voor het eerst bij elkaar, de toekomstige bewoners van De Beukenhof. 
De bouw van dit seniorencomplex verloopt voorspoedig, het beton storten voor de 
bovenlaag is afgelopen week voltooid.  
 “We hebben prachtig weer gehad, weliswaar wat koud ‟s morgens de laatste week, 

maar daarvoor kun je een muts opzetten‟, lacht Alwie Muider. „Nee, we zitten ruim 
binnen het bouwschema tot nu toe‟, meldt hij tevreden. 
 

Een onderlinge kennismaking, donderdag 17 november jl. 
In het Proggiehoes werden de aanstaande Beukenhof bewoners bijgepraat 
door Welbions, Carint-Reggeland, St.Welzijn Ouderen en gespreksleider 

Egbert Pasman vd. klankbordgroep. Door de betrokkenen instanties werd 
een toelichting gegeven; hoe er gebouwd wordt bij dit soort senioren-
zorgcomplexen (Welbions), hoe Carint-Reggeland in een eigen appartement 

van de Beukenhof de specifieke zorg organiseert en hoe de stichting Welzijn 
Ouderen de dienstverlening in al haar aspecten gaat organiseren voor de 

bewoners. De aanstaande bewoners maakten ook bekend waarom voor 
Beukenhof bewoning wordt gekozen. Dat varieerde van „te groot huis nu - 
wil alles gelijkvloers - lichamelijke beperking - woon nu op vreemde omge-

ving - wil meer aanspraak met leeftijdsgenoten - ouderen bij elkaar geeft 
meer plezier‟. 
In een slotronde werden diverse vragen gesteld over; wateraansluiting in de berging, 

centrale zonnewering- en tv aansluiting, geen doorgang naar de sportvelden, extra 
pad van Beukenhof naar kerkplein, organisatie van parkeerplaatsen, centrale 
ondergrondse container, elektrisch koken etc. 

Een vruchtbare bijeenkomst was het. Reikhalzend wordt nu uitgezien naar het 3e 
kwartaal 2012, als De Beukenhof gebouwd is en bewoond kan worden. 
                                                                                                       Jan Ottink 

 
De aanstaande Beukenhofbewoners worden geïnformeerd 
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BECKUM 
 

KERSTMARKT 
 

Wanneer: woensdag 21 december 2011 
 
Waar:          zijkant kerk van Beckum 
 
Welke tijd:   van 18.30 tot 20.30 uur  
 
De opbrengst van de kerstmarkt is voor: 
 
De zonnebloem afd.beckum  
 

 
 
 

Kika landelijk 
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