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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 

Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info layout 
info en opgavefoto’s 

kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

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

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

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 
 

34                                              9 
 

Laatste Week Nieuws 
> Allereerst; de december BBB komt donderdag 20 december uit ipv. 
   19 december! Aansluitend is ’s middags 20 december om plm.  
   15.30 uur voor de BBB afwerkploeg + vaste bezorgers een attentie 

   en oudejaarsborrel in de kantine. 
 

>De TVO handbaldames1 moesten de winst aan BWO laten. 

   Voortdurend liep TVO achter de feiten aan, het ontbrak schijnbaar 
   een beetje aan body/wilskracht; eindstand 20-25. Dames 2 wonnen  

   wel van BWO2 
 

>TVOb1 haalde bij ATCb6(!) een monsterscore weg, bij 0-12 stopte 

   de teller voor de koploper.TVOa1 voetbalde tegen SVV en het werd 
   een krappe doch verdiende 2-1 zege op de ploeg uit Sibculo. Het 5e  
   werd de vloer aangeveegd door NEO met 11-0 (ie könt ok nig aln’s  

   heb’n)…, TVO 4 ontmoette het sterke Enter8 en bleef na een  
   stevige pot (beiden 1x rood) nog steeds ongeslagen. TVO3 moest 

   de punten in Almelo laten, 5-2 voor Heracles en ook TVO2 had een 
   off day; 3-1 verlies bij Hoeve Vooruit met de nodige irritaties, 
   jammer.  
 

>TVO1 maakte de ‘voetbalmineur’ compleet; tegen Gendringen dacht 
men kansrijk te zijn, maar na de 1-0 voorsprong  halverwege waren 

de gasten een periode sterker, resulterend in een 1-2 stand. Het TVO 
slotoffensief mocht niet meer baten… De arbiter hield van mannelijk 

voetbal, dus geen kaarten, waar ‘een boekhouder’ er enkele had 
kunnen geven… 
 

>Deze week praat een TVO voetbaldelegatie (oa. bouwcommissie) 
  weer met de gemeente Hengelo. Over de stagnatie bij de  
  bouwvergunning vd. kleedkamer inderdaad… 
  Maandag as. op de TVO Omni-jaarvergadering (+TVO Gildeleden) zal eea.  
  ongetwijfeld aan de orde komen! In de kantine, 20 uur… 
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Wat U Allemaal Leest In Deze November BBB 
 

> Laatste Week Nieuws    
> (Schoonheids)foutjes bij BBB  
> TVO Jaarvergaderingen afd.Voetbal-Handbal-Volley   

> Werkgroepen DorpsplanPlus gaan van start  
> Luk akkefietjes  
> Jovink & the Voederbietels op Midwinterfeesten 19 januari  

> Bomen en bladeren in Beckum 
> Hier is dat feestje    

> Groenplan gemeente Hengelo 
> Levenslust; 10 voorstellingen ‘volle bak’    
> BBB tje 

> Openbaar toilet Beckum? 
> Wist u datjes okt. en nov.   

> Mijmeringen 
> Sponsoravond sv TVO met Moniek Kleinsman   
> Feest Stepelose Super Formatie 

> Zijlijn 
> Twintig Voorzetten op…Gert-Jan van den Berg   

> Sinterklaasintocht Beckum 25 november 
> Hubertusviering, drukte in Beckum 
> Oliebollenaktie voor TVO jeugd 

> KVO nieuws  
> Wij zijn op zoek naar…. 
> BBBtje 

> Kunst Kerstroute 
> Kerstmarkt Beckum   

> Parochienieuws    
> Datumbank 
> Deze maand in één volzin 
 
 

Eindredactie foutjes 
Zo nu en dan gaat er iets mis. Ook bij de BBB redactie. Soms ziet de 
eindredacteur het zelf, soms krijg hij een fijnzinnige opmerking in de 

wandelgangen of via de mail. Maar hij is niet te beroerd om de feiten te 
signaleren en gewoon hier in BBB te plaatsen. Want inderdaad, geen mens 
is onfeilbaar. In het septembernummer van BBB ontbrak een advertentieblad 
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en waren hier en daar tekstbladen dubbel opgenomen. Het mea culpa stond 
in de oktobereditie van BBB. Maar er waren helaas nog meer foutjes en zal 
wel met de herfst/ najaarsmoeheid te maken hebben. 

In de vorige BBB was de opmaak bij sommige pagina’s ‘versprongen’, dus 
digitaal-technisch zit er verschil in de Word-programma’s van de labtops 

waarop de lay-out wordt opgemaakt. Dus enkele koppen voor artikelen 
stonden onderaan de pagina ipv. bovenaan een volgende, volle pagina. Ook 
de Wist U datjes teksten waren bijna helemaal ‘weggeveegd’ door het 

digitaal-technische malheur. Nog een punt; het Midwinterfeest is niet 13 
,maar 19 januari 2013. En dan die naam van de scheidende burgemeester. 
Schijnbaar moeilijk ja, maar de gemeenschappelijke eindconclusie was dan 

toch; Frank Kerckhaert is de naam… Hé,hé. 
                                                                            De BBB eindredacteur 

 
 

TVO voetbal kijkt terug op stabiel seizoen 
met kampioenen 
De algemene jaarvergadering van TVO voetbal kende een goed 

verloop. De terugblik door de diverse bestuurs-commissies op 
het afgelopen voetbaljaar stemde veelal tot tevredenheid. 
 

Wel liep als een rode draad de stroeve voortgang bij de voorbereidingen van 
de kleedkamerbouw door de vergadering. De door de sv TVO ingestelde 

bouwcommissie hoopt dat enkele ‘communicatiekortsluitingen’ bij de 
gemeente Hengelo vlot worden verholpen! Zo’n 40 voetballeden incl. de 
jubilarissen, woonden de vergadering bij. Gerard Lansink Rotgerink schetste 

het verloop in het leden aantal en gepleegde inspanningen om het 
ledenbestand actueel te maken. Momenteel heeft TVO voetbal 58 pupillen, 
38 junioren, 104 senioren, 48 niet-spelende leden en 93 donateurs. Marco 

Ottink deed het financiële verslag; stabiel met een licht batig saldo. Peter 
Horstink belichtte de prestaties van alle teams, waaronder enkele 
kampioenen (TVO1, TVO6, TVO1 zaalteam) en regiotopscorer Jorn van Laar.  

Ook dankte hij de beheerdiensten, leiders, scheidsrechters etc. voor het 
goede verloop vh. seizoen. Martin Morsink deed verslag vd. jeugd-

activiteiten; goed seizoen, veel acties en afscheid van jeugdstaflid Ronnie 
Morsink. Het verslag van accommodatiezaken van Hennie Wijlens (zelf 
verhinderd) werd door Rody Waanders gepresenteerd. Ook hier veel 

positieve inzet van veel vrijwilligers, waarbij mn. de accomm. werkgroep 
maandagsmorgens gewaardeerd werd. 
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Jubilarissen, toespraken met kwinkslag 
De jubilarissen Clemens Heuker of Hoek, Bennie Damveld, Bets Ottink, 

Theo Scholten, Harrie Wielens, Hennie ter Avest, staan op de volgende 
pagina vlnr. afgebeeld. 

 

 
Vervolgens huldigde voorzitter Alfons Harink de jubilarissen met 
respectievelijk een persoonlijk woordje. Clemens Heuker of Hoek 40 jaar lid 

(kampioen kappen en draaien), Theo Scholten 50 jaar lid (snelle linksbuiten, 
lid vh LBA!), Harrie Wielens 50 jaar lid (voorbeeldig aanvoerder, lange 

afstandschaatser, lid kantinecommissie), Bennie Damveld 50 jaar lid (eerder 
fanatiek voetballer/(zaal)keeper), Hennie ter Avest 60 jaar lid ( speelde in 
TVO 3 en 4, gezellige 3e helft), Bets Ottink 60 jaar lid (taaie verdediger in 3e, 

4e, bekend hardloper jaren 60 tot 80, thans lid vd.TVO acc.werkgroep)   
(Han Vossebeld, 40 jaar lid, was afwezig gemeld). 
 

‘De TVO voetbal internetsite moet meer bij de tijd zijn’ 
Bestuursmutaties waren er ook. Voorzitter Alfons Harink werd herkozen 
evenals Rody Waanders en Hennie Wijlens legt zijn bestuurfunctie neer, 

maar blijft oa. als clubscheidsrechter beschikbaar. Ronnie Morsink volgt hem 
op als accommodatie bestuurslid. De vergadering drong aan op meer 
uniformiteit inzake de TVO websites. TVO voetbal moet beter ‘opgetuigd’ 

worden en nader overleg met andere afdelingen volgt. Hierbij zal Rody 
Waanders het voortouw nemen. Een discussie over beheer, verantwoording 

bij het tussentijds schoonhouden vd. kleedkamers etc. leverde vervolg 
aandachtspunten op, waar het bestuur mee aan het werk gaat. 
Tenslotte werd gefilosofeerd over 80 jaar TVO in 2013. Om met name 

wellicht via extra activiteiten ook geld te genereren. Over mogelijke acties 
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(Nacht van Beckum of iets anders?) gaan de TVO besturen de komende 
maanden met de omnistaf in conclaaf. 
                                                                                            Jan Ottink 

 
Hennie Wijlens nam afscheid van het voetbalbestuur. Bloemen voor echtgenoot 
Willy, die op veel fronten ook veel voor TVO heeft betekend 

                                                                                              
 
 

Jaarvergadering TVO handbal 
Op 29 oktober vond in Basisschool “De Bleek” de jaarvergadering van 
TVO handbal plaats. De vele gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
zorgden waarschijnlijk voor de goede opkomst, ruim 40 leden/ouders. 
 

Na twee jaar nemen we helaas afscheid van José Mentink als bestuurslid en 

als voorzitter van de TC. Maar daar is al veel meer jaren vrijwilligerswerk aan 
vooraf gegaan. Susan bedankt José voor wat ze allemaal heeft gedaan voor 
TVO. Als speelster, begeleidster van DS 1, trainster en omdat we zonder 

voorzitter zijn zat José ook het merendeel van de bestuursvergaderingen 
voor en zo ook de jaarvergaderingen. Wij gaan haar missen! Direct daarop 
wil José van de gelegenheid gebruik maken Susan te bedanken voor het vele 

werk dat ze heeft verzet en zeker niet alleen als secretaris heeft opgetreden 
de afgelopen tijd. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Verder blijft het 
bestuur in samenstelling ongewijzigd. 

De belangrijkste punten die verder naar voren kwamen in de vergadering: 
 

Secretarieel jaarverslag 
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De grote bezem die door het landelijke NHV is gegaan en wat de gevolgen 
voor alle handballeden waren. Met kunst en vliegwerk voor dit seizoen zijn er 
toch 3 teams in de competitie gestart. Ons huidig bestuur en de TC die wat 

vacatures hebben nu. Het succes van de gehouden acties. De mooie nieuwe 
website.  Hoe het ervoor staat met de speerpunten uit de Sportvisie. Hoe 

belangrijk onze vrijwilligers overal in zijn om een vereniging te laten draaien. 
 

Financieel jaarverslag 
Michelle v/d Kuil heeft de jaarcijfers opgesteld en geeft uitleg over de 
begroting. 
 

Technische commissie 
Het technisch jaarverslag is opgesteld door José Mentink en zij neemt met 
ons door uit welke personen de  TC bestaat en wie er stoppen. Welke teams 

en prestaties we in de afgelopen competitie hadden. Wie onze trainers 
zijn/waren. Opvallende zaken hierin zijn de promotie van het eerste naar de 

hoofdklasse en 3 nieuwe scheidsrechters die zijn geslaagd. Deze 
scheidsrechter cursus vergt behoorlijk wat tijd en energie van de deelnemers 
en scheidsrechtercontactpersonen dus klasse!! 

 

Scheidsrechterscommissie 
Christel Derkink en Ilse Koenderink vertellen over wat er gedaan is door de 

commissie. Zij zijn fanatiek bezig met het werven van nieuwe 
scheidsrechters. Ook Marleen Wijlens is maakt deel uit van deze commissie. 
 

Vrijwilligerscommissie 
Nicole Cramer Bornemann is de nieuwe vrijwilligers coördinator. Ze vertelt 

ons wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Tot nu toe zijn alle leden 
benaderd met een invulformulier waar ze hun vrijwilligerstaken in konden 
aangeven en omschrijven. Dit is door de commissie in een 

vrijwilligersbestand gezet. De commissie bestaat verder uit Dianne Groothuis, 
Ine Veldhuis, Carmen Assink. Heeft iemand vragen, ideeën of opmerkingen 
dan kun je mailen naar VC@tvohandbal.nl 

 

Uitreiking van ‘De Pluim’ 
Deze blijk van waardering gaat dit jaar naar Carmen Assink. Die helemaal 

verrast reageert wat best vreemd is gezien wat ze allemaal voor TVO deed 
en nog steeds doet. Jarenlang als speelster wat helaas door een blessure niet 
meer gaat. Als lid van de Technische Commissie draagt ze zorg voor het 

wedstrijdsecretariaat. Daarnaast maakt ze ook onderdeel uit van de 
Vrijwilligers commissie. 

                                                                     Bestuur TVO Handbal 

mailto:VC@tvohandbal.nl
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Jose Mentink ontvangt bloemen van Michelle van der Kuil 

 

 
Carmen Assink (links) ontvangt de waarderings Pluim 

 
 

Jaarvergadering TVO volleybal 
Op maandag 29 oktober heeft het bestuur van TVO volleybal haar 
jaarvergadering gehouden in de kantine van het Geertman. Tijdens de goed 

bezochte vergadering werd het afgelopen jaar besproken. Er kan 
geconcludeerd worden dat de volleybal gezond is, er is voldoende aanwas 
van jeugdleden en het jaar is financieel positief afgesloten. 
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De trainingen zijn allemaal bemand en de trainers en trainsters werden 
bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Er is een aantal nieuwe 
bestuursleden voorgesteld en benoemd. Ellis Hilderink zal het secretariaat op 

zich nemen. Daisy Hilderink en Kim Beusink treden toe tot het bestuur als 
algemeen lid en afgevaardigden naar de sponsorcommissie. Wahju Aalbrecht 

heeft als takenpakket het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie. 
 

Pionier Anouk neemt afscheid 
Er werd afscheid genomen van Anouk ten Barge. Anouk heeft zich jarenlang 
vol energie ingezet voor TVO volleybal. Eerst bij het opzetten van de 
jeugdafdeling, daarna als voorzitter. Ze werd hiervoor bedankt door het 

bestuur en speelsters van dames 1 en 2 met bloemen en een attentie.  
Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Mocht je interesse 
hebben, of informatie willen, dan kun je een van de bestuursleden 

benaderen. 
 

 
Verdiende hulde bij afscheid van volleyvoorzitter Anouk door Jan van der Schouw 

 
 

Waar is dat feestje? HIER IS DAT FEESTJE!  
Net als vorig jaar zal er op vrijdag 23 november 2012 een knallend 
feestje plaatsvinden in ’t Proggiehoes. De band Cooling Crystals zal de zaal 

zeker op zijn kop zetten dus kom gezellig langs! De avond start om 21.00 
uur en zal hopelijk doorgaan tot in de late uurtjes. Iedereen is van harte 
welkom en entree is gratis. Tot dan!  

                                                                          Groetjes, de Jeugdraad 
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Luk Akkefietjes 
Gerradje van de Eapelgruppe hef’t veur meka, hee is bie’t toneel egoane, dat isse. 

Noe was den kosgenger toch aaltied al ne frömde petriese. Want hee kon mie doar 
altied ne pertieje leeng’ en opschep’n oawer de grootste strunge met eapel van West 
Europa, dat nums hem serineus nam. Gerradje kon met vieftig poteapel in de groond 

ne hele weenterveurroad anleng’, dat konne. En hee har mie ok’n gezin met elf 
metetters en nog nun angenom’n d’rbie. Joa, den was per oongeluk oawerbleem’ van 
ne kotstondige realtie oet zienne weelde joar’n, za’k ma zeng, wok oe eff’n vertel’n…  
Oawer opschepp’n sprokk’n, laatst bie het maiskneus’n har hee volgens de 

statistiek’n de beste opbrengst van ne buunder mais verbouw’n. Doar wol ik het 
miene van weet’n en ik bun is eff’n stiekum nor zien laand hennewes kiek’n. In 
tweeduuster zag ik den mais stoan, van dee kale strunge en armzalige maiskölve, 

woar at de veugel nor honger van mon’n lien…  
Ma good, Gerradje van de Eapelgruppe gung bie’t toneel en fantasear’n d’r op los. 
Hee kreeg ne rolle as butler bie ’n deftig stel van adel. En hee mos in rokkostuum de 

eapel op taofel breng’ en de glèèse vol draank geet’n. Nou, dat was wat. In hoog 
Haarlemmerdijks klets’n Gerrad d’r op los en met gat nor achter’n paradean hee doar 
op’t toneel as ’n deftig hearschop. De eapel waar’n annebraand en noa iedere ronde 

glaas’n inschèènk’n droonk hee stiekum zölf ok ’n börrelke met, mer wal achter’t 
gerdien. Op’t èènde harre d’r zovöl van ehad, da’j um nig mear kon verstoan en hee 
goot den voesel per oongeluk in de teelders van de gast’n in plaats van in de glèèse. 

‘t Volk lach’n zich kepot, Gerrad lag veur oold voel op’t podium en hee hoom’n nig 
wier te kom’n… 
                                                                                        HekselmesienHarry 

 

BBBtje 
KERSTBOMEN TE KOOP 

Vanaf 5 december s. zijn er kerstbomen te koop bij 
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum 
Telef. 074-3676314 

 

Bomen en bladeren 
Voor Beckum heeft deze kop een dubbele lading. Want bomen en Beckum 
roept bepaalde herinneringen op, die aanvankelijk veel mensen in beroering 
brachten. Maar toen de storm was gaan liggen en de schade via een 

alternatief plan vakkundig herstelt, keerde de rust weer… 
Dit najaar met de herfstperiode betekent weer dat de onvermijdelijke 
bladerenlast moet worden opgeruimd. Een repeterende operatie, elk jaar 

weer. Op het kerkhof heeft de BOP ploeg van de parochie zaterdag 27 
oktober met vereende kracht de bladeroverlast aangepakt. Individueel 
waren al graven schoongemaakt en vervolgens werd er gezamenlijk geharkt, 

schoongemaakt, blad geblazen etc. Dat gebeurde volgens een bepaald 
stramien en in goede volgorde, zodat het verwijderde blad onder de struiken 
en bomen aan de zijkanten ‘opgeslagen’ blijft liggen. Met het oog op 
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Allerzielen zag het er allemaal weer netjes uit op het kerkhof. ‘Rond of voor 
Kerstmis zal nog een volgende ronde schoonmaken/ bladruimen 
plaatsvinden’ stelde Gerard Olde Nordkamp, een van de initiatiefnemers 

namens de BOP ploeg. 
Ook rond het sportcomplex en de basisschool is in die periode wekelijks blad 

geblazen. De maandagmorgen accomm.werkgroep van TVO was er maar 
druk mee. (Het lijkt op ‘de hoogtijdagen’ van de bladval soms onbegonnen 
werk, want maandagsmiddags was alles schoon op het plein voor en naast 

de sportzaal en het 2e veld, maar drie dagen later lag er alweer een laag 
op!). Maar de mannen deden die weken noest en onverstoorbaar hun werk. 
Wetende dat de aanhouder wint; straks kale bomen, blad weg…. 

 

 

 

 
Aansluitend op bovenstaand artikel; wie weet welk 

                                 lommerrijk pad dit is aan de rand van Stepelo? 
                                                                                              Jan Ottink 
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Levenslust vertelt 
Het Blijspel ‘’ Een schat van een Buste “ zit er al weer op. Met tien 

uitvoeringen in een vol theater mogen we gerust opnieuw spreken 
van een groot succes.  
 

Recessie of niet, gelukkig weet het publiek de weg naar ’t Proggiehoes nog 
steeds te vinden. Het is onbekend of iedereen het droog heeft gehouden, 
maar de lachspieren zijn weer flink op de proef gesteld. Ik denk dat 

Levenslust heeft laten zien waar het goed in is en waarom het publiek naar 
’t Proggiehoes komt: een toneelstuk opvoeren met humor, deels in het 

Twents, daar waar mogelijk en nodig de tekst aanpassen zodat dit het 
verhaal ten goede komt en de amusementswaarde toeneemt, een 
schitterend decor, prima grime (zolang er maar genoeg “wit’’  was voor de 

“levende buste”), bezielende regie van Joop van de Berg en dat alles in een 
ongedwongen sfeer en in een prachtige locatie.  Grote klasse dat 
debutanten Claudy Schroer en Nando Scharenborg hun rollen prima 

vertolkten, uiteraard gesteund door de overige ervaren spelers. Wel 
verruilde Nando de uitdrukking “voor de kat zijn viool” in “voor de kat zijn 
k..” maar dat mag geen naam hebben. Ook het geluid was top. We hebben 

voor het eerst gebruik gemaakt van nieuwe microfoontjes op de wang en 
dat is goed bevallen. Geluidsman Aaron Leferink heeft een prima job 
gedaan.Natuurlijk genieten we met z’n allen na van dit prachtige resultaat, 

maar inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor het voorjaar al weer 
begonnen. Op naar het volgende stuk. 
                                                             Namens Levenslust, Arjan Lammers 

 
Alle acteurs in de succesvolle uitvoering Schat van een buste… 
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… en tien keer was een uitverkochte zaal er getuige van 

 
 

Wist u datjes-1-…  
de eerste serie was gemist in de oktober BBB! 
> TVO a1 zit het nog niet mee. Wat heet, tegen de Hengelo en GFC a-jeugd 
werd met 3-1 en 4-1 verloren. Mede door krapte in het spelersaanbod en 
pech; moed houden!.. TVO4 begroette een 4-2 overwinning op Delden, 

maar TVO 5 verloor van Neede4 met 1-3. > TVOb1 ontving Enter Vooruit 
b2, dat na een aarzelend begin compleet werd overlopen. Na een 9-0 
ruststand was  de eindstand maar liefst 21-0, tja… Het 7tal van TVO6 haalde 

de volle buit binnen bij Tubantia met 2-6, TVO5 won weer, nu werd GFC aan 
de zegekar gebonden met 6-3, maar het over en weer wat ‘knarrig’ 

onderling in de laatste fase! Het 4e bokte onverstoorbaar opnieuw winst, 
Markelo werd kansloos naar huis gestuurd. Maar een gehandicapt TVO3 kon 
geen vuist maken tegen PH, dat uiteindelijk met 2-5 aan het langste eind 

trok. 
 

> Het 2e liet de winst liggen bij Rood Zwart3, slechts 1-1 en TVO1 toog naar 

Miste waar tegen MEC om de laatste plaats gestreden moest worden. Oude 
bekende (thans MEC trainer) Wim te Nijenhuis moest vele TVO handen 
schudden; ‘hoe is het nog, doe ze thuis de groeten’. Een warm weerzien 

derhalve met de voormalige TVO coach gedurende 7 jaar!  TVO was 
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aanvankelijk de technisch vaardiger ploeg, maar MEC nam met een secuur 
schot de leiding. Na rust had TVO achterin eerst de handenvol aan het 
opportunistisch spelende MEC. Maar Marin bleef overeind, Jorn scoorde 1-1 

en Stijn brak de ban in het boeiende gevecht tussen twee hardwerkende 
ploegen met de winnende treffer, 1-2. De 1e 3 punter is binnen!.. 
 

> De TVO handbaldames1 bezochten Stevo en hadden succes in Geesteren. 
Met 20-22 werd de zwaar bevochten zege weggesleept. Na de 9-9 ruststand 
kon het energieke TVO in de latere fase net dat gaatje extra vinden en de 

volle winst behalen. Een week later weer volle winst voor dames1, die Actief 
met 29-25 terugwezen en nu subtop staan, terwijl het 2e overtuigend met 

32-15 won van Combinatie en ook het 3e liet zich niet onbetuigd met een 
alleszeggende 18-6 overwinning op Vasse. Ga zo door dames!!! 
 

> TVOb1 moest naar koploper Almen en bij winst werd de kop door TVO 
overgenomen. Dat lukte op overtuigende wijze; bij 1-5 stopte de teller, dus 
b1 ligt op titelkoers. C1 veegde Achilles van de kaart;10-1 het 6e won van 

Tubantia met 5-3 en TVO4 bleef in the winning mood na 3-0 winst op 
WVV8. Het 3e trof La Premiere3 uit, altijd lastig(!) en daar bijna niet te 
winnen. Dat klopte, 3-2 was de eindstand. TVO2 liet zich na een 0-2 

voorsprong bij Markelo alsnog de kaas vh brood eten; 
3-2 verlies. TVO1 smachtte naar de eerste thuiswinst tegen AD’69. Na een 
schlemielige 0-1 al in de 2e minuut gleed Stijn, weer attent, de  

1-1 binnen en in blessuretijd, de 47e minuut, knalde Jorn het leer via een AD 
been hard in de touwen, 2-1. Na de thee veel werklust, kansjes over en 
weer, maar de kostbare TVO zege was de eindbalans! 

>TVOb1 werd bijna verrast door Excelsior, een 0-2 achterstand kon worden 
weggepoetst, maar met de 3-3 eindstand werden wel punten gemorst.  A1 
haalde de volle winst weg bij Tubantia met een 2-3 zege en TVO6 maakte 

vanwege ‘personeelsgebrek’ een pas op de plaats. TVO5 won na een pittige 
pot met 3-2 van Rood Zwart7(jammer van die enkelbreuk voor Ron vd.K. 

beterschap!!), het 3e wist, ook tegen Rood Zwart 5, met 6-2 de volle buit 
thuis te houden en TVO2 kon tegen het povere GSV2 maar moeizaam 
loskomen. Na een 0-1 achterstand scoorde TVO 2x, het bleef lang 2-1, maar 

het laatste part kon het 2e verder afstand nemen; 6-1 eindstand. en TVO1 
was in Ziewent kansloos met enkele halffitte spelers; 5-0 verlies… 
 

 

  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 9, 2012 
pagina 15 

Visie op het groen in Hengelo, nu en in de toekomst 

 
 
Concept Groenplan gemeente Hengelo  
ter inzage 
Het beschermen en versterken van een gezonde groene basis in de stad: dat 
is het doel van het Groenplan. Het college van B en W heeft besloten het 
concept Groenplan en de bijhorende kaart Hoofdgroenstructuur van 7 
november tot en met 18 december ter inzage te leggen. Het Groenplan is 
opgesteld in samenwerking met de Natuur- en Milieuraad Hengelo 
(NMRH), de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) en het 
Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). 
Groen in de wijken zorgt voor sfeer, ontspanning en gezondheid. Groen 
biedt leefruimte aan planten en dieren. Het gaat om plekken waar zij 
kunnen leven en schuilen, en van waaruit zij zich kunnen verspreiden en 
verplaatsen naar andere plekken. Om dat te bereiken is een 
samenhangende structuur nodig en moeten groene plekken zoveel 
mogelijk met elkaar verbonden worden.  
Hoofdgroenstructuur  
Bij het Groenplan hoort een kaart met de zogenoemde 
Hoofdgroenstructuur. Het belang van de hoofdgroen-structuur is een 
gemeenschappelijk belang. De openbare ruimte is van en voor alle 
inwoners samen. Daarom zet de gemeente erop in dat de 
hoofdgroenstructuur niet versnipperd raakt, maar dat hij ingericht en 
beheerd wordt met oog voor de functies die het openbaar groen vervult in 
de stad. 
Inzien en inloopbijeenkomst 
Het Groenplan met de kaart Hoofdgroenstructuur kan van 7 november tot 
en met 18 december 2012 op afspraak worden ingezien bij de afdeling 
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Inwoners 
kunnen gedurende deze periode zienswijzen indienen. Daarnaast is er op 
15 november van 15.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het 
stadhuis. Inwoners kunnen dan vragen stellen over het Groenplan en de 
kaart Hoofdgroenstructuur in detail bekijken.  
Planning 
Het Groenplan en kaart Hoofdgroenstructuur worden naar aanleiding van 
de reacties eventueel aangepast. Vervolgens worden het Groenplan en de 
kaart het in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw aan het college 
aangeboden. Het college legt het plan vervolgens ter besluitvorming voor 
aan de gemeenteraad. 
Meer informatie staat op www.hengelo.nl onder Wonen in Hengelo >Natuur en 

duurzaam  >Groen- en waterprojecten.  

http://www.hengelo.nl/
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Twintig Voorzetten voor Gert Jan van den Berg 
Het werd weer eens tijd voor Twintig Voorzetten. Gewoon met dat 
traditionele patroon van een inleiding met een ‘profielschets’ als opwarmer, 

waarna op 20 vragen en stellingen gereageerd moet worden. Soms nuchter 
en kort, soms doorspekt met droge humor en veelal serieus. Voor deze 
rubriek zijn al talloze (voornamelijk) Beckumers aan bod geweest in de loop 

der jaren. Meestal was de insteek, dat de persoon in kwestie - in welke vorm 
dan ook - dienstbaar is/was voor Beckum. Maar ook ‘mensen van de 
achtergrond’ kunnen best eens gestrikt worden voor deze Twintig 

Voorzetten. De rubriek beoogt namelijk een brede kijk op de plaatselijke 
samenleving te bieden. Dat die voor ieder individu heel verschillend is, 

maakt dit item ook zo boeiend. 
 

Thans richten we ons vizier op een man die met zijn gezin al lange tijd 

midden in Beckum woont op de hoek Borgelinkstraat-van Maanenstraat. Een 
bestelwagen van De Bandenberg stond/staat er vaak voor de deur. Hij 
maakte zich jarenlang verdienstelijk voor TVO handbal. Niet zo nadrukkelijk 

op de voorgrond, maar meer ‘in de marge’ en ook dat is belangrijk. Het 
secretariaat bij het handbalbestuur vervulde hij op secure, adequate wijze. 
Hij sprak ook mee over het technisch beleid van TVO handbal en speelde 

een rol bij het uitkomen van Break Out, de gewaardeerde nieuwsbrief van 
de handbal. Dat speelde allemaal in de jaren 2005 tot 2011. Sinds februari 
heeft hij de wekelijkse uitgifte van TVO Nieuws onder zijn hoede, met 

nieuwsgading voor de hele sportvereniging TVO.  
Zoals gezegd; nuchter, punctueel maar vooral plichtsgetrouw. Dat is ten 
voeten uit de man van de Twintig Voorzetten van deze maand, Gert-Jan 
van den Berg. 
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Gert-Jan van den Berg met Petra (en Maltezer hond Daisy)  
aan de wandel op Twickel  

 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:  
46 jaar/ getrouwd met Petra en heb 2 kids: Kevin en Carmen Bandenboer/ 
/Muziek, Dammen, Audi 
 

De sportcarrière: 
Heb in de vorige eeuw 8 jaar gevoetbald bij Achilles ’12, de laatste jaren 

getennist bij TVO. 
 

Het hoogtepunt:  
Heb ik af en toe wel eens, maar niet op sportgebied… 
 

Waar liggen je roots en hoe zo in Beckum terechtgekomen? 
Geboren in Enter op de boerderie, van m’n 3e t/m 19e gewoond in Hengelo. 
Daarna 10 jaar lang koeien gemolken in Ambt-Delden. Door 

omstandigheden gestopt met de boerderij. Bij toeval in Beckum komen 
wonen; we hadden gereageerd op een huurhuis in Hengelo. Toen we het 
huis toegewezen kregen bleek de Borgelinkstraat in Beckum te liggen… 
 

Je werkt in de autobanden branche, nog last van recessie of andere 
veranderingen?  
Helaas wel. Economie en Transport zijn gerelateerd. Ook de particulier rijdt 
zuiniger. En wat niet rijdt, wat niet slijt… 
 

Wonen naast het speelplaatsje, maar geen last van ’hangjongeren’ dus?  
Sinds Morsink de camping heeft verandert niets meer. 
 

Activiteiten voor TVO handbal; hoe en wanneer is dat begonnen?:  

Petra hoorde bij de vergaderingen van de OMNI-Jeugd dat het 

Handbalbestuur dringend om mensen verlegen zat. Ben begonnen met 
notuleren en de ‘post’ maar dit werd al snel meer. Was op het laatst 
meerdere avonden per week met handbal bezig. Niettemin vond ik het een 

mooie tijd en heb het met plezier gedaan. 
 

Na aanvankelijke strubbelingen nu goed op de rit bij de handbal? 
Elk Handbalseizoen begint meestal met strubbelingen; dit jaar ook nog eens 
met financiële strubbelingen. Maar met Susan Annink aan het roer weet ik 
zeker dat ook deze hobbel wordt glad gestreken. Ik neem mijn petje voor 

haar af. 
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Goede start dames 1-2-3 zal de Beckumer burger/handbalfan moed 
geven: 
Gelukkig hebben de sportieve prestaties niet geleden onder eerder 
genoemde strubbelingen. Het geeft vooral de handbalvrijwilliger moed en 
energie om zich te blijven inzetten voor de Handbal. 
 

Favoriete muziek voor jou:  
Heel gevarieerd: van Dance tot de Jaren’60. Alleen met klassieke muziek 

heb ik niets. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant lezen, 
aankleden, koffie zetten …  
Toiletteren, aankleden, ontbijten, krantje erbij. Neem geen koffie op de 
nuchtere maag. 
 

Hollandse soap op tv:  
Kijkt alleen Petra naar(GTST). 

 

Het nieuwe kabinet maakt wel een valse start met die zorgkwestie: 

Klopt. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan: 
Bewondering heb ik voor harde werkers en heb een hekel aan schreeuwers.  
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:  
Lust alles. Zou je misschien niet zeggen he? 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Finkers of….: 
André van Duin was altijd mijn favoriet. 
 

Favoriete tv programma’s:  
Boer zoekt Vrouw en The Voice. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Oostenrijk is mij ver zat. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Een pechgeval 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Tolerantie is in deze tijd een belangrijk iets. 
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Openbaar toilet in Beckum? 
Het is wat… Wordt er een closetpot in een huis vernieuwd en ‘de oude kan 

worden weggegooid in een container die staat bij een naburig huis waar 
intern wordt verbouwd’. Maar wat blijkt? Die container is inmiddels 
afgevoerd, dus de oude closetpot wordt gemakshalve op het oprit gezet (de 

eigenaar is niet thuis!). Als de eigenaar later die closetpot ontdekt, vraagt hij 
zich af, waar die pot vandaan komt en wat hij ermee moet. Hij onderneemt 
de ludieke actie door de pot op een grasveldje aan de overkant te zetten. 

Daar is de closetpot te bewonderen tot verbazing van buurtbewoners en 
men vraagt zich af of in Beckum nu een openbaar toilet wordt ingericht. 
‘Dan moeten ze er nog wel eerst gaas omheen zetten’ wordt glimlachend 

gemompeld. Een dag later was de toiletpot verdwenen… 
 
 

Werkgroepen voor de Dorpsplan-Plus agenda 
gaan van start 
Het uitvoeringsplan van Dorpsplan Plus voor Beckum-Oele is 
vastgelegd door de Hengelose gemeenteraad. Een dag later kwamen 

alle werkgroepleden voor de agendapunten bijeen in het Proggiehoes. 
 
De stuurgroep Beckum-Oele arrangeerde deze bijeenkomst op 31 oktober 

met gemeentelijke vertegenwoordigers en coördinator Hélène Meelissen, die 
de werkgroepen gaat begeleiden bij de uitvoering van hun agendapunten. Zij 
lichtte de opzet van het Dorpsplan toe en schetste het dorpsperspectief, 

agenda, uitvoeringsprogramma en het te tekenen convenant, waarin de 
gemeente Hengelo zich conformeert aan de plannen. 
 

Allemaal initiatieven, die binnen vier jaar moeten leiden tot realisering van de 
twaalf vastgestelde agendapunten. De werkgroepen gaan hiermee aan het 
werk en worden ambtelijk ondersteund door de gemeente Hengelo. De 

haalbaarheid – organisatorisch en financieel – per agendapunt wordt 
onderzocht en hiervoor worden gereedschappen, andere instanties en 
deskundigheid per discipline ingeschakeld. Hélène Meelissen als coördinator 

en stadsregisseur Lars Harms gaan dit hele proces begeleiden en 
ondersteunen.  
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Hélène Meelissen gaat het Dorpsplan Plus project begeleiden 

 

 
De werkgroepen trappen af met een verkenning in het Proggiehoes 

 

Moniek Kleinsman gast bij de sponsorcommissie 
sv TVO 
Sponsoren zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met 
sport. Om een beetje ‘goed voor de dag te komen’ voor wat 
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betreft vooral fraaie accommodatie, sportkleding en dus 
uitstraling zijn sponsoren een onontbeerlijke steun. 
 

Ook bij TVO zijn veel sponsoren die daadwerkelijk bijdragen aan die 
uitstraling. En de actieve sponsorcommissie die alles regelt, had 31 oktober 

weer een leuke avond belegd voor die TVO begunstigers. Pas nog had die 
commissie een oproep gedaan in pers om meer sponsoren binnen te halen. 
Want in deze tijd van recessie wordt alles minder. Er haken 

mensen/bedrijven af, ‘de soep wordt dunner’ hoe je het ook wendt of keert. 
Elke vorm van sponsoring is welkom; materieel, kleding of reclameborden. 
Laten we hopen dat die oproep toch niet voor niets is geweest… 
 

Het werd 31 oktober een geanimeerde avond in de TVO kantine met hapjes 
en drankjes voor de genodigden. 

Speciale gaste was Moniek Kleinsman uit het naburige Bentelo, gewezen 
Nederlands kampoene schaatsen, die ook in Turijn aan de Olympische 
Spelen deelnam. Zij hield een boeiend relaas over haar toptijdperk bij het 

schaatsen en de teleurstelling in Turijn. Moniek verhaalde ook over haar 
hardnekkige rugblessure, die haar noopten om af te haken bij de topsport. 
 

 
Moniek Kleinsman wordt door Bas ter Avest bedankt voor boeiend  

topsport betoog 
 

In de sponsorcommissie houdt secretaris Angela Morsink het volgend jaar 
voor gezien, tot grote spijt van de voorzitter van de sponsorcommissie Bas 
ter Avest. Zij was jarenlang de belangrijke spil bij sponsorzaken voor de sv 

TVO. Naar opvolging wordt naarstig gezocht. Als opvolger van Nico Veldhuis 
neemt Hennie Assink zitting in de sponsorcie namens TVO handbal. 
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Nico Veldhuis stopt bij sponsorcommissie TVO 

                                                                                        BBB redactie 
 
 

Mijmeringen 
Zo, ik ben weer terug in Beckum. M’n nieren doen het niet zo goed meer en hebben 

wat ondersteuning nodig. Voorlopig doen ze dat in het ziekenhuis, drie keer in de 
week, over een paar maanden kan dat misschien ook thuis, maar dat zijn ze nog aan 
het uitzoeken. 

Een niertransplantatie is ook nog een mogelijkheid, twee mensen hebben al een nier 
beschikbaar gesteld, wat een schatten, vinden jullie niet. Zo’n transplantatie is wel de 
beste oplossing, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Er moeten allerlei 
onderzoeken gepleegd worden en aan veel voorwaarden voldaan, voordat 

transplantatie mogelijk is.  Wat je al niet meemaakt in zo’n ziekenhuis. Ik heb kennis 
gemaakt met de dochter van Harry van ’n Fraans en de schoondochter van 
Temmink, die ook bij ons in de Beukenhof woont. 

Gisteren was er een verwendag voor de dialyse patiënten, er kwamen een aantal 
vrijwilligsters en vrijwilligers, vakmensen, die wat speciaals deden voor de mensen 
die in behandeling waren. Bij mij hebben ze mijn handen en voeten gemasseerd. Ik 

had zoiets natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt, maar dat is wel een aangenaam 
gevoel. Bij een vrouw tegenover mij werden de haren gekapt en bij een ander de 
nagels geknipt. Bij een man naast mij kwam een groepje vrouwen met een paar 

accordeons oude liedjes zingen, o.a het Twentse Volkslied.  
Maar dat alles terzijde, ik ben na de verkiezingen en de kabinetsformatie, met, een 
voor mij, zeer dringende vraag blijven zitten, n.l  wie is die hardwerkende 

Nederlander  die volgens Mark Rutte, het verdient om een goed salaris te verdienen. 
Volgens mij hebben Mark en ik daar een duidelijk verschil van mening over. 
Als ik het goed begrijp zijn dat volgens Mark de mensen die €50.000 of meer 

verdienen. Hij bedoelt vast niet die metselaar die op z,n 60ste zijn rug versleten heeft 
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of de man die de ramen wast. Laat ik nou van mening zijn dat die daar zeker ook bij 
horen. Wel ben ik redelijk tevreden met de uitslag van de verkiezingen. Twee 
partijen die samen de meerderheid hebben. Ik vind het zielig om die andere vier of 

vijf te horen jammeren en kritiek hebben over van alles en nog wat. Dat is toch ook 
een vorm van populisme? Wie me tegengevallen zijn, zijn Henk Kamp, waar ik toch 
een hoge pet van op had, ook al is hij niet van mijn partij en Wouter Bos die wel van 

mijn club is. Ik vind (vond) dat wel verstandige mensen. Ik begrijp niet dat ze dit 
gedonder niet hebben kunnen voorzien. 

                                                                                  Johan Menkehorst 
 
 

Sinterklaasintocht Beckum 
Hallo jongens en meisjes, 
Zondag 25 november is het zover, Sint Nicolaas komt weer in Beckum. Om 

14.30 uur begint hij aan een rondrit door Beckum en zal hij om 15.00 uur 
worden verwacht op het schoolplein. Vanaf het schoolplein gaan we in 
optocht naar het proggiehoes. 

De foto’s die op deze dag worden gemaakt zijn te bekijken op de website 
van Beckum.Deelname is op eigen risico. 
Allemaal tot ziens in het Proggiehoes,             Groeten de Sint 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Feest Stepelose Super Formatie 
Beste Beckummernaren, 
Ook dit jaar organiseren de leden van de SSF radio (Stepelose Super 
Formatie) weer een grandioos feest met een uitzending op de 3-meter band. 

Het gehele weekend lang, van 6 t/m 10 december in 't Proggiehoes. 
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Vrijdagavond hebben we een gezellige avond georganiseerd i.s.m. Dartclub 
Anti-Roos en voor niet darters is er een bult gezelligheid rondom de bar! 
Zaterdag belooft het de gehele dag een gezellig feest te worden voor jong 

en oud onder het genot van de zwarte pannenkoeken van de SSF radio. 
Zondag trappen we af met PSV-Twente live op een groot scherm en 

aansluitend vindt er om 18.00 uur een grandioos optreden plaats van 
HARTEN 10 en daarna wordt het weekend afgesloten door de leden van de 
SSF radio. 

 De entree is het gehele weekend GRATIS en iedereen is van harte welkom 
voor een hapje en een drankje. Het belooft een mooi weekend te worden bij 
Harry en Ingrid in 't Proggiehoes. Tot dan!!!! 
 

Groeten van de Stepelose Super Formatie 
(Mark Wijlens, Hugo Asbreuk, Rien Waanders, Mart Waanders, Dennis 
Freriksen, Remi Hartgerink, Michel Mentink, Ruben Eijsink, Rene Broekhuis 
en Geraldine Abbink) 
 
 

Zijlijn 
Winkelen 
Al jaren gaan wij, vijf zussen, in het voor en najaar een dagje winkelen. De 
vorige maand ben ik niet mee geweest in verband met Johan,s ziekenhuis 

opname en wat daar verder zoal bij kwam kijken. Er kwam heel wat op ons 
af maar zo langzamerhand wen je ook aan veranderende situaties. Nu 
hadden de zussen bedacht dat Rie ook wel aan een verzetje toe was, dus 

voor mij werd een extra dag winkelen geregeld. Heel lief. 
Nou, da t was heftig. Eerst heb ik meegezocht naar kleding, maar dat bleek 
al snel helemaal niet nodig. Je kunt niet bedenken waar vier zussen 

meekomen aandragen en ik allemaal moest passen! Dat laatste is zeker geen 
hobby van mij en als ook nog bedenkt dat we in vier winkels zijn geweest, 
was het letterlijk uit de kleren en in de kleren! Maar het is gelukt, ik heb er 

wat nieuws aan overgehouden en het was toch een heel leuke dag.  
In ons  nieuwe huis begint alles z,n plekje te vinden. Alleen moeten er nog 
een paar lampen opgehangen worden, maar dat gebeurt deze week. Ook 

weer door een kennis die dat spontaan aangeboden heeft. Hopelijk kunnen 
we nog lang plezier beleven aan de Beukenhof. 

                                                                                       Rie Menkehorst   

Oliebollenactie TVO jeugd 
 

In de tweede week van december komen jeugdleden van TVO bij u aan de 
deur om de bestelling van die overheerlijke oliebollen op te nemen. Hebt u 
ze gemist en wilt u toch een bestelling doen, dan kunt u telefonisch 
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bestellen bij Marga Beltman [tel. 2422153] of bij Renate Rupert [tel. 
3676125] 
De opbrengst van deze actie komt - volgens de traditie - geheel ten goede 

aan de TVO-jeugd. 
                                                                                     Renate Rupert 

 
 
Een fraaie drukke herfstmorgen in Beckum 
De jaarlijkse Hubertusviering in de stemmig versierde Beckumer kerk was op 
zondag 4 november jl. met de Twentse Jachthoornblazers, aalmoezenier 

Anne Kramer met de dialectviering en nababbel met koffie bij het Wapen 
van Beckum.  
Tegelijkertijd ongeveer begon vanaf café Halfweg een wandeltocht over 

twee afstanden door de mooie Beckumer natuur. Deze door de 
boerendansgroep Twentsche Leu georganiseerde tocht, met versnaperingen 
onderweg, trok honderden deelnemers. 

                                                                                         BBB redactie 
 
 

Wij zijn op zoek…….. 
 

naar iemand die ons wil helpen bij de schoonmaak van de sportkantine op 
maandagmorgen. 
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand met mogelijke interesse dan kunt u 

contact opnemen met Johan Ellenbroek (06-52005890 of 074-3676331) voor 
nadere informatie. 
                                                                         TVO Kantinecommissie 
 
 

KVO nieuws 
Dinsdag 13 november hebben we een bezoek gebracht aan Ter Brugge 
Geschenken te Borne. 

Met 41 dames werden we gastvrij onthaald met koffie en cake. Hierna 
kregen we een korte uitleg over het ontstaan van het bedrijf door Mevr. Ter 
Brugge. Aansluitend werden we in 2 groepen verdeeld voor een rondleiding. 

In deze drukke periode werken ze met vaste medewerkers, die voor het 
inpakken van de kerstpakketten ondersteund worden door medewerkers van 
sociale werkplaatsen. 

We zagen het hele traject van het samenstellen van een pakket met de klant 
tot en met het kunstig inpakken voor verzending. 
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Ter Brugge levert maatwerk en goede service. Met allemaal een leuke tas 
met inhoud waren we rond half 12 weer in Beckum. 
 

Onze volgende avond is donderdag 29 november bij Dwars in St. 
Isidorushoeve. LET OP!!! Tijd is gewijzigd! De zaal is open vanaf 19.30 u., 
de avond begint om 20.00 u. De eigen bijdrage is €10,--, graag gepast 

betalen. Opgave is nog mogelijk t/m 25 nov. 
De decemberavond op 12-12-2012 wordt verzorgd door leden uit Oele en de 
Deldenerdijk, we laten ons dan verrassen. 

                                                                                      Groetjes, Karin 
 

 

BBB tje 
Gezocht: Iemand die ons zoontje (4 jr) voor- en eventueel na school op kan 

vangen op maandag en vrijdag en incidenteel andere dagen. Joke Mijdam 
06-51587856.  
 

 

Vogelshow nieuws Vogelvreugd 
 

We hadden graag nog nieuws van de Vogelvreugd tentoonstelling in deze 
BBB opgenomen die 10-11 november in het Proggiehoes was. Er kon helaas 

niet tijdig kopij beschikbaar komen, maar in het december-nummer van BBB 
krijgt u tentoonstelling-nieuws van Vogelvreugd! 
                                                                                        BBB redactie 
 
 

KERST KUNSTROUTE BIJ DE 
ZORGBOERDERIJ vd.TUKKERIJ 

DONDERDAG  
20 DECEMBER 2012 
VAN 14.30 UUR TOT 17.30 UUR 

 

Wat is de bedoeling? U leest het op de volgende pagina! 
 
 

De kunst van onze deelnemers is te bezichtigen en te koop 

“ONZE DEELNEMERS ZIJN TROTS OP HUN KUNST EN LATEN HET 
GRAAG AAN U ZIEN! 
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WIJ NODIGEN U DAAROM, ONDER HET GENOT VAN EEN WARME 
KOP KOFFIE OF CHOCOLADE MELK, UIT VOOR DE KERST 

KUNSTROUTE! 
Onze deelnemers vinden het ook leuk, want zij stellen dan hun kunst ten 
toon. Als iets tegen een klein bedrag verkocht wordt, dan doen we dat in 
onze zorgpot (voor een dagje weg bijv.)  
Maar de insteek van de dag is om een gezellige kerstsfeer creëren”. 
 

 

BECKUM 
 

KERSTMARKT 
 

Wanneer    :      
woensdag 19 december 2011 
 
Waar          :     
zijkant kerk van Beckum                          
 
Welke tijd  :    
van 18.30 tot 21.00 uur  
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De opbrengst van de kerstmarkt 
is voor :  
 
De AED beckum-oele. 
Onderhoudsploeg kerk in Beckum 
(BOP) 
 

OPROEP van de sponsorcommissie sv TVO 
Sponsoring is een belangrijk onderdeel van onze sportvereniging. De 
sponsorcommissie doet haar best om contacten te leggen en natuurlijk te 
onderhouden met (kandidaat) sponsoren. Volgens afspraken binnen onze 

vereniging worden er contracten afgesloten. 
Veel sponsoren dragen T.V.O. al een warm hart toe.  

Wij zijn echter -voor alle afdelingen- nog op zoek naar sponsoren.  Ook rond 
het hoofdveld van T.V.O. kan nog menig reclamebord hangen. 

Wij doen een beroep op alle leden, kijk eens om je heen 
Wil je sponsor worden? Ken je iemand die mogelijk sponsor zou willen 
worden………. laat het ons weten, wij gaan graag het gesprek aan ! 
Verder hebben we in de sponsorcommissie een VACATURE. 

Wij zoeken iemand dat het secretariaat op zich wil nemen. 
Ben jij degene die (een beetje) administratief onderlegd is en  
zich wel wil inzetten voor de sport in Beckum? 

We kunnen ons voorstellen dat je meer informatie wilt, neemt gerust contact 
op met ondergetekenden. 
We hopen snel van je te horen ! 

Bas ter Avest   bas@aannemersbedrijf-mulder.nl 
Angela Morsink   morsinkhart@hetnet.nl 
06-13026669   074-2503419 

Parochienieuws 
DECEMBER 

Za.  1 dec. 19.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: 
Pastor Hoogland 

Zo.  2 dec.  9.00 uur: GEEN VIERING 

mailto:bas@aannemersbedrijf-mulder.nl
mailto:morsinkhart@hetnet.nl
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Za.  8 dec. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo.  9 dec.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Ogink ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 15 dec. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Golianek ( Dames- en herenkoor ) 
Zo. 16 dec.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za. 22 dec. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 23 dec.  9.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERNG + 

MOMENT TOT INKEER 
    Pastor Golianek 
Ma. 24 dec. 18.00 uur: KINDERKERSTVIERING: Pastor 

Golianek 
  22.00 uur:  NACHTMIS: Pastor Escher ( Spirit ) 
Di. 25 dec.  9.00 uur: EERSTE KERSTDAG: GEZONGEN 

EUCHARISTIEVIERING   
 Pastor Golianek ( Dames- en herenkoor ) 

Wo. 26 dec. 9.00 uur: TWEEDE KERSTDAG; 
EUCHARISTIEVIERING IN 

ST.ISIDORUSHOEVE:  
    Pastor Golianek 
Za. 29 dec. 19.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: 

Pastor Hoogland 
Zo. 30 dec.  9.00 uur:  GEEN VIERING 
Ma. 31 dec. 19.00 uur: OUDEJAARSVIERING; WOORD- EN 

COMMUNIEVIERING    
Pastor Saris ( Dames- en herenkoor ) 

 
JANUARI  

Di.  1 jan.  9.00 uur: GEEN VIERING 
 
ENKELE DATA OM ALVAST IN   UW AGENDA VAN 2013 TE 
NOTEREN 
 
16  Febr. 2013:  Vrijwilligersavond 
  4  juni   2013: Jaarvergadering. 

Datumbank 
22 nov.  Officiële opening “de Beukenhof” om 17.00 uur; 

 aansluitend Open Huis tot 18.30 uur 

23 nov.  Jeugdraad; Eindfeest in ’t Proggiehoes vanaf 21.00 uur 
26 nov.  TVO; Jaarvergadering Omni 
27 nov.  TVO voetbal; spelregelavond in de kantine ’t Geertman 
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van 20.00-21.30 uur 
28 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
29 nov.  KVO; gezamenlijke avond met Bentelo en St.Isidorishoeve 

 bij zalencentrum Dwars. Aanvang 19.30 uur. 
12 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

ontspanningsmiddag 
12 dec.  KVO; Wolfkaterweg en Oele verzorgen deze avond. 

Aanvang 1930 uur. 

12 dec.  Dorpsraad; Vergadering 
15 dec.  Oud Papier 
19 dec.  Ouderensoos 

19 dec.  Kerstmarkt 
20 dec.  Samenstellen BBB december 2012 i.p.v. 19 dec. 
 2 jan. 2013 Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 8 jan.   Ouderensoos 
15 en 16 jan. KVO;  Naar Food Connect Maaltijdservice BV Almelo. 

Vertrek 9.00 uur 

19 jan.   Wintertentfeest  
21 april  1e H. Communie 
 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Kerstvakantie  24 dec. 2012 t/m  4 jan. 2013 

Voorjaarsvakantie 11 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Onderbouw 
   18 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Bovenbouw 
Meivakantie  29 mei 2013 t/m 10 juni 2013 

Zomervakantie  8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

PERSOONLIJK 
Geboren: Jula dochter van Sander en Kedy Pot 

 
Ook in deze BBB uitgave geen ‘De jeugd heeft (ook) wat te vertellen’. 
Hopelijk komt voor het decembernummer wel een bijdrage binnen! 
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SINTERKLAAS AAN HUIS VOOR HET GOEDE DOEL?? Bel 06-22683053 


