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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   
 

Resterende BBB-uitgaven in 2011:  23 november - 21 december 
 
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                                             08 
 
Bij alle opwinding over de Europese kredietcrisis, einde Gaddafi tijdperk en 
uitreiking vd. televizier ring hield de BBB redactie haar hoofd koel en heeft 
deze oktober uitgave geproduceerd. Met de bekende gevarieerde 
verzameling van nieuwsfeiten uit onze gemeenschap, verpakt in 35 
artikelen. 

 

Laatste Week Nieuws 
> De TVO handbaldames startten het seizoen met een zege op 
Stormvogels en nipt verlies bij Hacol. Maar zaterdag jl werd EHC met 16-9 
weggezet! Het handbalbestuur onderging enkele wijzigingen, die afgelopen 
maandag op de jaarvergadering werden bekrachtigd. In de volgende BBB 
nadere informatie… 
 

> TVO1 voetbal moest in de 2e ronde bekervoetbal op bezoek bij 4e klasser 
Reünie. Met enkele invallers speelde TVO een lepe partij. Na de 0-1 door 
Rik scoorden de Borculoërs in de 50e minuut 1-1, maar TVO antwoordde 
direct 2x doeltreffend, 1-3.  Reünie bleef ook kansrijk en scoorde 2x. In de 
82e minuut leek een remise nabij, maar Jorn strafte een weifeling koel af, 
3-4 bekerwinst dus. TVO2 was niet bij de les tegen MVV; 3-5 en het 5e won 
„de jaarlijkse  titanenstrijd‟ tegen Oele nu wel weer met 4-2. 
 

> Klachten alom over de gladde sportzaalvloer en koude in de zaal. 
Oorzaak zou zijn; de kapotte kachel in relatie met vochtig/koud weer. 
Hopelijk is eea. deze week verbeterd.   
 

> De TVO volleyjaarvergadering staat gepland op ma. 31 oktober om 
19.00 uur in ‟t Geertman. En een week later op 7 november volgt in de 
kantine de TVO Omni jaarvergadering om 20 uur. Waarbij tevens de 
aanwezige TVO Gildeleden bestedingsdoelen voor de TVO sport bespreken.  
 

> Levenslust is wederom zeer succesvol met 6 uitverkochte voorstellingen 
van ‟Zo hef Gerre Meu ‟t wilt. Op 5 en 6 november is er tweemaal een 
prolongatie in het Proggiehoes!! 
 

23 november komt de volgende BBB uit. 
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Wat u allemaal leest in deze oktober BBB 
> LAATSTE WEEK NIEUWS  > DAG VAN GESCHEIDENEN 
> DORPSRAAD ACTUA;   > WIST U DATJES 
   „WERK AAN DE WINKEL‟   > LUK AKKEFIETJES 
> TVO BESTUURSTAFEL INFO  > WANDELTOCHT TWENTSCHE LEU 
> TVO GILDE NIEUWS   > VOGELSCHIETEN VOOR OUD- 
> TVO SPONSORZAKEN       KONINGEN PINKSTERFEESTEN  
> SINTERKLAAS INTOCHT  > DE JEUGD WEER IN BBB? 
> HUBERUSVIERING IN DE KERK  > DE ZONNEBLOEM 
> MIJMERINGEN    > HENGELO IN DIALOOG 
> FOTO ABTB GEVRAAGD  > „STUDIO MONIQUE‟ 
> CURSUS SCHEIDSRECHTERS  > HULP KERKHOF SCHOONMAAK 
> DE PIEPSHOW   > AFSCHEID VAN B-GROEP WGJ 
> MAATSCHAPPELIJKE STAGE   > OPINIE JAN BUSSCHER 
> KVO NIEUWS    > AFSCHEID HIST.ARCHIEF BECKUM 
> WELZIN OUDEREN BECKUM  > PAROCHIENIEUWS 
> ZIJLIJN    > DATUMBANK 
> KERSTMARKT BECKUM   > ACCORDEONCONCERT DELDEN 
 
 

TVO voetbal blikte terug en keek vooruit 
Op de jaarvergadering van TVO voetbal werd vorige week de balans 
opgemaakt. Het afgelopen seizoen toonde een bestendig beeld; financieel 
is de TVO omni-sportafdeling gezond en in de begroting kon een reserve 
worden opgenomen voor toekomstige accommodatie investeringen. Gezien 
de komende vergrijzing schetste de secretaris het beeld van een steeds 
ouder wordend spelersbestand bij de senioren en afnemend jeugdspelers 
bestand. Een kleine contributieverhoging is onontkoombaar voor een 
gezond blijvende balans. De prestaties van senioren- en jeugdafdelingen in 
de competities waren door de bank genomen goed. Met name het nieuw 
geformeerde TVO zaalvoetbalteam boekte haar eerste seizoen succes met 
het kampioenschap in de 3e klasse. De competitieleider en accommodatie-
bestuurder complimenteerden de onderliggende commissies en 
functionarissen voor het goede verloop gedurende het achterliggende 
voetbalseizoen. 
Voorzitter Alfons Harink memoreerde dat de plannen voor de bouw van 
nieuwe kleedkamers met daarboven de nieuwe kantine (achterlangs de 
sportzaal) na aanvankelijk optimisme zeer waarschijnlijk moeten worden 
bijgesteld. Realiteit is dat de gemeente Hengelo, maar ook TVO zelf, 
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hiervoor niet de benodigde financiële middelen heeft. In een voorlopig 
nieuw plan is wel haalbaar dat - mede via een extra subsidie uit een 
Provinciale pot - nieuwe kleedkamers worden gebouwd. Het overleg met 
betrokkenen duurt voort. Vier leden worden vanwege 40, 2x 50 en 60 jaar 
lidmaatschap gehuldigd, te weten Eric Groothuis, Harrie Annink, Johan 
Waanders en Jan ter Avest. Het voetbalbestuur ondergaat een wijziging, 
want jeugdvertegenwoordiger Stefan de Wit legt zijn functie neer en wordt 
opgevolgd door Martin Morsink. 
                                                                          BBB redactie 
 

 
Eric Groothuis 40 jaar en Harrie Annink 50 jaar TVO lid. (Johan Waanders 

en Jan ter Avest ontbreken) 

 
 

Hallo jongens en meisjes 
 
Zondag 20 november is het zover, Sint 
Nicolaas komt weer in Beckum. 
Om 15.00 uur begint hij aan een rondrit 
door Beckum en zal hij om 15.00 uur 
worden verwacht in het Proggiehoes. 
Allemaal tot ziens in het Proggiehoes, 
 
                        Groeten, de Sint 
 
 
DEELNAME OP EIGEN RISICO 
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Sinterklaas thuis!! 
Wilt u Sint thuis ontvangen op maandag 5 dec. bel dan 06-29513324 vóór 
30 nov. Alleen bij voldoende deelname! 
                                                                                    Willie Wijlens 
 
 

Herplant van eiken 
De gekapte bomenaffaire nadert ook zijn afronding. De TVO omni-
afdelingen worden hiermee niet belast. Het plan, goedgekeurd door de 

gemeente, is om eind november 32 jonge eiken te planten in een strook 
grond van J. Scholten in het verlengde van het Eekendiekske. Personen, 

individueel of per groep, wordt gevraagd om voor een bedrag een eik (dan 
wel 1, ½ of ¼ eik) te kopen/doneren. Ook voor de werkzaamheden wordt 
vrijwillige inzet gevraagd. In samenwerking met de deelnemers wordt er 

daarnaast in een later stadium een passende avond georganiseerd. Nadere 

info hieromtrent: 
            Marco Ottink 06-12542885 en Jarno Blanken 06-25085436. of via  
            m.ottink@subvention.nl  

 
 

Dorpsraadnieuws oktober 2011 
Website Dorpsraad 
Portefeuille:   Communicatie,  
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke. 

Op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadbeckum.nl kunt u diverse 
informatie m.b.t. de portefeuilles, contactpersonen, maar ook de notulen 
van de vergaderingen van de dorpsraad nalezen. 
Heeft u zaken waarvoor u de Dorpsraad nodig hebt, schroom dan niet om 
contact met ons op te nemen. Uiteraard kunt u te allen tijde aanschuiven 
bij een vergadering van de dorpsraad. We vergaderen op de 1e woensdag 
van de maand vanaf 20.00 uur in ‟t Proggiehoes. 

Herhalingscursus AED/Reanimatie 
Portefeuille:   Welzijn 
Contactpersoon:  Thea Lintzen en Christel Pelle. 

Herhalingscursussen voor 2011 zijn afgerond. 
In de eerste week van september hebben bijna alle geslaagden van vorig 
jaar hun herhalingscursus voor de AED doorlopen. Beckum is daarmee 
voorzien van een grote groep mensen die kunnen reanimeren en een AED 
gebruiken. De AED-werkgroep is nog druk met de afwegingen hoe de 
financiële dekking georganiseerd kan worden. Wel is alvast een 

mailto:m.ottink@subvention.nl
http://www.dorpsraadbeckum.nl/
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rekeningnummer geopend waarop evt. giften ter ondersteuning van de 
AED groep kunnen worden overgemaakt. 
Het rekeningnummer is: 1614.78.522: op naam van AED rekening. 

Fiets en wandelpaden rondom Beckum. 
Portefeuille:   Toerisme-Recreatie-Buitengebied 
Contactpersoon:  Wim Brunnekreef en Harrie ten Dam. 

De dorpsraad is in gesprek geweest met de Jorieke Jannink (Regio) inzake 
de nieuwe en bestaande (fiets- en) wandelroutes. Men komt op korte 
termijn met plattegronden waarin we de verschillende „rondjes‟ kunnen 
aangegeven. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Subsidie gemeente Hengelo. 
Portefeuille:   Penningmeester 
Contactpersoon:  Marianne ter Bekke. 

Er is een brief ontvangen vanuit de gemeente waarin wordt gemeld dat in 
2013 het totaal budget voor bewonersparticipatie met € 30.000 zal worden 
verlaagd, is het voorstel althans. Bezwaar op dit idee kan binnen 6 weken 
worden ingediend. De dorpsraad beraad zich wat de functie en 
meerwaarde zal zijn als hier echt tot bezwaar overgegaan zou worden. 
Mede gezien de bezuinigingen waarmee de gemeentes te maken hebben. 

Vrijkomen plaats in de Dorpsraad en Nieuwe penningmeester 
Portefeuille:   Secretariaat 
Contactpersoon:  Rob van der Keur 

Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk roulatie-
schema te werken is Marianne ter Bekke vanaf de jaarvergadering van 
2012 geen lid meer van de Dorpsraad. Door het vertrek van Marianne komt 
de functie van penningmeester en portefeuillehouder Communicatie vrij.  
De dorpsraad roept een ieder op die met ons mee wil werken aan de 
leefbaarheid en de toekomst van Beckum om zich aan te melden bij het 
secretariaat om de Dorpsraad te versterken. Heel graag willen wij de 
jongeren binnen Beckum vragen om te reageren…… jullie zijn uiteindelijk 
de toekomst van Beckum. 
Misschien overbodig,  
Het is de positie binnen de dorpsraad die vrij komt, de rol en taak 
is niet persoonsgebonden, en er zal weer opnieuw gekeken 
worden naar de portefeuilleverdelingen om een ieder op een zo 
goed mogelijk passende plek te krijgen. Geïnteresseerd….. meld je 
aan bij het secretariaat van de dorpsraad telefonisch 074- 8507460 of via 
secretariaat@dorpsraadbeckum.nl 
 
                                 Namens de Dorpsraad Marianne ter Bekke-Morskieft 
                                 Portefeuille Communicatie. 
 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl
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Werk aan de Winkel 
Een veertigtal Beckumers en Oelenaren, die betrokkenheid voelen 
bij het wel en wee in onze gemeenschap, gingen op initiatief vd 
Dorpsraad in discussie over allerhande dorpszaken. 
Een plenaire bijeenkomst werd het genoemd. Dorpsraadwoordvoerders 
Wim Brunnekreef, Eric Groothuis en Rob van der Keur beschreven in 
vogelvlucht de geschiedenis, huidige situatie en wenselijke toekomst voor 
Beckum. Een pakket aan adviezen, rapporten, dorps- en structuurvisies zijn 
de laatste jaren uitgebracht. Iedere keer weer strandden de meeste 
plannen door uiteenlopende oorzaken. Het jongste initiatief; Dorpsplan+ 
van de provincie (met subsidiebedragen van € 25.000 van de Provincie en 
mogelijk max. € 15.000 van de gemeente Hengelo voor concrete Beckumer 
plannen tot verbetering vd. leefbaarheid) kan nu soulaas bieden. 
Hoe krijgen we Beckum weer op de kaart met concrete plannen? 
„Vooropgesteld; de vorige en huidige dorpsraad alsmede de parochieraad 
(nu locatieraad geheten) hebben al veel huiswerk geleverd. Het is nu zaak 
om hierop voort te borduren. Er is een achterstand tov. buurtdorpen en er 
moet een inhaalslag gepleegd worden. Dat kan het beste door een 
werkgroep te installeren met daarin personen met kennis, kunde en 
enthousiasme. Want initiatieven vanuit het dorp zelf zijn belangrijk‟. Aldus 
de Dorpsraad. Een krachtiger stem vanuit Beckum met permanente 
communicatie richting gemeente en dan ook bij de juiste ambtenaren zijn 
essentieel om iets van de grond te krijgen. 
 

 
Beckumers en Oelenaren toonden hun betrokkenheid in de discussies 

 
Bij de gemiddelde Beckumer/ Oelenaar heerst thans de mening; de 
gemeente doet veel te weinig voor Beckum. Daar mag zeker een kern van 
waarheid inzitten maar feit is wel, dat Beckum zélf eerst met concrete 
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plannen moet komen. En het is vooral zaak, om dan regelmatig bij de 
juiste ambtenaren over de voortgang van een project aan de bel te 
trekken. Gesteld werd ook, „dat bij provincie en het rijk legio subsidiepotjes 
liggen waaruit men kan putten voor goed onderbouwde dorpsinitiatieven. 
Maar je moet de weg wel weten!! Ook kwam nog aan de orde dat het zg 
Leader Plus project van enkele jaren geleden in Beckum – in tegenstelling 
tot omliggende dorpen – niet of nauwelijks is ontwikkeld. 
Vervolgens werd een inventarisatie gemaakt van de meest actuele zaken 
die voor Beckum/Oele spelen en waarin de te installeren stuurgroep zich in 
vast kan bijten. Je zou het ludiek een passende titel kunnen geven; Werk 
aan de Winkel! 

 klankbordgroep Beukenhof; in brede zin de behoefte aan zorg 
inventariseren 

 kleedkamerprobleem TVO; snel nieuwe accommodatie realiseren 
 Kerk/Proggiehoes; verliesgevende situatie, dus extra benutting van 

de kerk dat met „Kerk in de steigers‟ al in studie is, verder vorm 
geven 

 Kerkplan ontwikkeling; er zijn zorgen over te weinig ruggespraak, 
eerst breder in een parochievergadering aankaarten 

 Cross sport Beckum en Jeugdraad moeten voorzieningen/ruimte 
houden om hun (vergader)activiteiten kunnen continueren 

 St.Welzijn Ouderen; de ruimte in de te bouwen Beukenhof is 
vooralsnog te klein om er met een groep ouderen actief te zijn 

 Woningbouw Beckum; een concreet plan ontbreekt. Behoefte 
duidelijk aangeven alvorens richting gemeente actie voeren, zodat 
vergrijzing tegengegaan kan worden 

 St. Historisch Archief kampt met ruimtegebrek 
 Beter contact met omliggende kleine kernen over opgedane 

ervaringen 
 Oeler school; nieuwe toiletten moeten gerealiseerd worden 
 Dubbelzijdig fietspad langs Haaksbergerstraat noodzakelijk 

(verkeersveiligheid) 
 Peuterspeelzaal; te weinig kleuters vlg. de normen dreigt door een 

krimp. Subsidie komt in het gedrang en betere (veiliger) ruimte 
noodzakelijk, zonder trappen dus. (Kan met TVO plan; nieuwbouw 
kleedkamers/kantine worden opgelost! Peuterspeelzaal in huidige 
kantine, BBB red.) 

 Uitbreiding met woningen zeker gewenst is, bouwgrond is echter 
veel te duur, er staan 2 kavels te koop momenteel. Maar duidelijk 
is ook dat gemeente een initiatief vanuit Beckum ondersteunen zal, 
maar niet zelf woningen gaat bouwen. 

 Er wordt nog aangegeven dat de verwachting is dat er in 2030 
80% meer ouderen zullen zijn in Beckum dan nu. 
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Voor de te vormen stuurgroep met de nodige mandaat hebben zich 
spontaan een viertal personen aangemeld. Binnenkort zal de samenstelling 
definitief worden en bekendgemaakt. 
                                                                                       BBB redactie 
 
 

Politieke reactie op „gekissebis‟ 
De tekst in de column van het vorige nummer heeft de nodige stof doen 
opwaaien. Het ging over „het gekissebis in de politiek‟. Volgens sommige 
Hengelose lezers waren enkele zinnen nogal denigrerend voor een 
bepaalde politieke partij. Bj de opsomming van „futiliteiten en incidenten‟ 
rondom kleine zg. mistoestanden in de Hengelose politiek werd één partij 
nogal eenzijdig benoemd. Pro Hengelo dus. Die partij is van mening, dat 
eea. in een breder perspectief benoemd had moeten worden. (Als je het 
verhaal trouwens goed leest (wilt lezen!) moet je concluderen, dat wel 
degelijk politiek Hengelo-breed een aantal zaken beschouwd worden).Maar 
pro-Hengelo stelt; „wij zijn wel degelijk betrokken bij het Beckumer wel en 
wee en houden wat dat betreft zeker de vinger aan de pols‟. Dat is mooi 
maar laat onverlet, dat de meningsvrijheid van een columnist (Knitto in dit 
geval) altijd gerespecteerd moet worden zolang de teksten wellicht 
prikkelend, doch altijd constructief en in fatsoenlijke taal geschreven 
worden. Hoe dan ook; je kunt spreken van betrokkenheid bij de lezers, het 
houd je wakker en dat is toch ook een beetje winst… 
                                                                                      BBB redactie 
 
 

Sponsorcommissie TVO timmert aan de weg 
De TVO sponsorcommissie heeft zich 12 oktober jl. prima gepresenteerd. 
De sponsoractiviteiten over 2010-2011 werden gememoreerd, waarbij 
nieuwe overeenkomsten werden vastgelegd. De commissie blijft streven 
om nieuwe sponsoren te strikken voor oa. doek/bord en flatscreen 
vermelding. Terwijl ook prioriteit wordt gegeven aan nieuwe sponsoren 
voor tenue‟s van handbal en volleyteams. Voorzitter Bas ter Avest meldde 
trots, dat de commissie geen wijziging heeft ondergaan. De huidige 
bezetting is; Bas ter Avest, Jan Beltman, Michiel Jannink, Angela Morsink 
en Nico Veldhuis. Een 35 tal sponsoren en TVO bestuursleden gaven acte 
de presence op de sponsoravond in de kantine. Waar ook het Wapen van 
Beckum met haar catering een financiële duit in het zakje deed. Henk ter 
Braak werd bedankt voor zijn jarenlange sporttenue sponsorschap. 
Hoofdgast van de avond was Ingrid Prigge, de marathonloopster. Zij heeft 
haar roots bij Beckum liggen (Eppenzolder / Schoolkaterdijk!) , woont in 
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Borne, is getrouwd, heeft twee dochters en memoreerde op openhartige 
wijze haar jeugd en sportloopbaan. 

„DEANTJE, WAT LÖP‟S DU TOCH HARD‟ 
“Ik kom uit een a-sportieve familie” bekende ze. Maar zij was eerder 
actieve volleyster bij Isivol en TVO. “Op relatief late leeftijd, 34 jaar, kwam 
ik in de hardloopsport terecht en dat ging me gaandeweg goed af. Een 
noaber die me zag rennen in de buurt, zei in het begin wel eens; „Goh, 
deantje, wat löp‟s du toch hard‟. Ze heeft de nationale top behaald en liep 
oa. enkele Enschede marathons succesvol, waarbij tijden van 2.40 uur en 
iets daarboven gehaald werden. “Dat kostte in die periode wel 8 trainingen 
per week, maar langzamerhand wordt het lopen van wedstrijden minder. 
Ik ben me gaan toeleggen op het geven van trainingen en clinic‟s voor 
verenigingen. (zo ook voor TVO begin van dit jaar, red.)”. Na haar 
boeiende relaas kreeg Ingrid bloemen van de sponsorcommissie voorzitter. 
 

 
Ingrid Prigge boeit TVO sponsoren en bestuurders op sponsoravond 

 

TVO PLAATJESBOEK 
Het TVO plaatjesboek is de jongste activiteit van de commissie. Na veel 
voorbereiding zijn in augustus/september alle sv TVO teams, besturen, 
commissies, werkgroepen en functionarissen op de foto gezet. Dit boek 
wordt op initiatief van de PLUS winkels in Hengelo en Haaksbergen en 
drukkerij Lulof uitgegeven. Vanaf 21 oktober zijn de boeken en (losse foto‟s 
van alle TVOers voor verzamelen en ruilen) in die winkels verkrijgbaar bij 
een bepaalde besteding (bij € 10; 5 fotoplaatjes / bij € 25; fotoboek 1e 
week gratis, later € 2,99). In het boek staan een respectabel aantal 
sponsoren vermeld, die aldus een fraai bedrag van € 3625 voor TVO 
hebben opgebracht. 
                                                                                Jan Ottink 
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Hubertusviering op zondag 6 november 2011 
Hèt jaarlijkse evenement van de Enschedese 
Jagersvereniging staat weer voor de deur en wel op 
zondag 6 november a.s. Net als voorgaande jaren zal ook 
dit jaar aalmoezenier Anne Kramer de kerkdienst in het 
Twentse dialect opdragen en wel in de R.K.Kerk Heilige 
Blasius te Beckum, die voor deze dag feestelijk is versierd. 
Aanvang van de kerkdienst is 10.00 uur en gratis 
toegankelijk voor allen die deze bijzondere viering willen 
bijwonen. Tijdens de kerkdienst geeft zoals ieder jaar te 

doen gebruikelijk de jachthoorngroep Les Trompes de Quatre Vents acte 
de présence. De organist en het dames en heren kerkkoor van R.K. Heilige 
Blasius zullen tevens de mis begeleiden. Na de mis is er gelegenheid om 
uw jachthond door Anne Kramer te laten zegenen en gezegd kan worden 
dat de ervaring heeft geleerd dat velen hiervan dankbaar gebruik maken. 
De Twentse Jachthoornblazers zullen u na de kerkdienst bij uw 
binnenkomst bij Het Wapen van Beckum (Boenders), Beckum begroeten. 
Eenieder is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen. 
Aansluitend aan de kerkdienst in de R.K. Heilige Blasius bent u van harte 
welkom om bij Het Wapen van Beckum het nodige in de vorm van een 
kopje koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn te genieten. 
Ongetwijfeld zal dan veel jagerslatijn over de tafel gaan! 
Voor de laatste nieuwtjes en informatie kunt u altijd even een kijkje nemen 
op onze website www.enschedesejagersvereniging.nl  
 

 
Hubertusviering in druk bezochte Blasiuskerk in Beckum 2010 

                    Elly Huijsman,         PR Enschedese Jagersvereniging 
                                                 pr@enschedesejagersvereniging.nl  

http://www.enschedesejagersvereniging.nl/
mailto:pr@enschedesejagersvereniging.nl
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Mijmeringen 
Staatssecretaris Teeven van justitie wil voor bepaalde misdrijven minimum 
straffen invoeren. Daar zijn sommige rechters op tegen omdat ze daardoor 
in hun vrijheid beperkt worden en niet meer, althans in mijn ogen, naar 
willekeur de strafmaat kunnen bepalen. Naar willekeur is natuurlijk wel erg 
overdreven, maar ik snap er soms niets van. Ik heb altijd begrepen dat 
justitie en de rechterlijke macht is ontstaan uit de behoefte om de 
bevolking te beschermen tegen misdaden en misdadigers. Volgens mij is 
dat heel erg nodig. Deze week nog las ik een artikel in de krant over 
verkrachting. Ik ben zelf nooit verkracht, maar over wat ik er van hoor, is 
dat verkrachting heel erg is, vooral voor vrouwen. Die houden daar, of 
kunnen daar levenslang trauma‟s van overhouden. Wat lees ik in de krant: 
een medewerker in een verzorgingshuis heeft twee oude dames verkracht. 
Vastgesteld is dat hij daar al eerder voor  veroordeeld was. Hij is nu ook 
weer veroordeeld . Om te lachen, nee om te huilen. Hij mag 5 jaar niet in 
zo‟n instelling werken en moet 250 uur dienst verlenen. 
Volgens mij moet zo iemand een operatie ondergaan zodat hij nooit meer 
aan zoiets denkt. Ja, castratie en niet chemisch.  Waar ik me ook zo 
verschrikkelijk aan erger, nee wat me veel pijn doet is dat gedoe over die 
grote Amsterdamse zedenzaak. Daar is men (justitie)ook al zeker een jaar 
mee bezig. Die man is al eerder veroordeeld, voor dezelfde feiten.  Hij 
heeft een kleine honderd seksuele misdaden toegegeven. Waar wachten 
we nog op? Als mensen zich niet aan menselijke normen en waarden 
houden, ook niet na een herkansing, moeten de goeden wel beschermd 
worden!!!  
                                                                                Johan Menkehorst 

 
 

Wie heeft nog een foto van een vroegere ABTB 
activiteit? 
Op initiatief van het Historisch Archief Beckum eo. wordt al een tijdje 
gewerkt aan het schrijven van een historisch boek over Beckum. En dan 
met de nadruk op de 20e eeuw, 1900-2000. Hiertoe wordt uit diverse 
bronnen geput en tekstmateriaal, documenten, illustraties en (oude) foto‟s 
verzameld. Voor de weergave van de historie van alle verenigingen is 
behoefte aan foto‟s van mn. de ABTB. Mocht iemand nog een oude 
foto hebben van een vroegere ABTB activiteit of groepsfoto, (liefst 
van redelijke tot goede kwaliteit met een toelichting; wie of waar), dan 
zouden we die graag willen gebruiken voor het historisch boek. Bij 
Ria Jannink of Rikie Vossebeld kunt u hiervoor terecht. Alvast dank voor uw 
medewerking! 
                                                              Organisatie Hist.Boek Beckum 
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HET TVO GILDE extra impuls voor de sport 
Op de komende omni TVO jaarvergadering in november kunnen weer 
voorstellen tot besteding van TVO Gilde gelden worden ingediend. Tevens 
kan het 78e Gilde lid worden ingeschreven!! 
 
 

Ballonvaart 
De winnaars vd Pinksterfeesten quiz bij het opstijgen vd grote ballon bij 
erve Bennie Ottink in de wei. 
 

 
De ballonvaarders waren: Siny Ottink, Annie Mentink, Anouk ten Barge, 

Martine Wijlens, Simone Wijlens, Robert Wielens, Anita Wielens, Kim 
tenVregelaar Ellenbroek, Nicole Kamphuis, Susan Annink, Benno Wijlens, 

Bernadette Morskieft. 

 
 

Geslaagden cursus Pupillen scheidsrechter 

Op vrijdag 16  en woensdag 21 september jongstleden hebben Teun, 
Melvin, Tijmen Rinze, Rien, Gijs, Jasper, Wilco, Jelle, Leon en Jordi  een 
cursus /pupillen scheidsrechter gevolgd. Deze cursus werd gehouden in de 
bestuurskamer in „t-Geertman. De cursus bestond uit een stukje theorie en 
een praktijk wedstrijd fluiten.  
Nadat iedereen van TVO aanwezig was zijn we op de vrijdag na een korte 
instructie van docent en KNVB scheidsrechter Jan Everlo begonnen met de 
cursus pupillen scheidsrechter. Buiten stonden de E1 en E2 F pupillen al te 
trappelen van ongeduld om te beginnen aan de wedstrijd. Deze wedstrijd 
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werd afwisselend gefloten door onze cursisten. Na 2 x 25 minuten voetbal 
ging men weer naar binnen waar weer een stukje theorie voor de mannen 
klaar lag. Tot de klok van 20:30 ongeveer was het tijd om naar huis te 
gaan met een map vol huiswerk. De 2e dag (woensdag) werd er ook weer 
een stukje theorie gegeven en werd er wederom een wedstrijd gefloten 
tussen de E pupillen. Hierna weer een stukje theorie, waarna hun dik 
verdiende DIPLOMA werd uitgereikt. Mannen GEFELICITEERD met jullie 
behaalde diploma en laat ook zien op de velden dat jullie gediplomeerde 
scheidsrechters zijn. Veel dank aan onze E pupillen alsook hun voltallige 
begeleiding en coaches voor het willen spelen van de wedstrijden op de 
beide avonden waardoor we als vereniging toch maar weer even 11  
gediplomeerde scheidsrechters hebben. BEDANKT!!!! 
                                                       Jeugdbestuur TVO afdeling Voetbal 
 

 
 
 

De Piepshow 
Zoals elk jaar wordt het ook in 2011 weer november en in het tweede 
weekend daarvan heeft Vogelvreugd haar jaarlijkse show. 
Dit jaar zijn de uilen met de oortjes er niet, die zijn verhuisd. Even hadden 
we de hoop om een koppel sneeuwuilen aan jullie te kunnen laten zie, 
maar helaas. Wat we jullie wel kunnen laten zien is een prachtige collectie 
vogels. Vogels die niet alleen in Beckum  om de prijzen spelen, maar ook 
op andere plaatsen in Nederland.  Wat jullie in „t Proggiehoes tegen komen 
zien jullie nergens in Nederland. Ik vertel het nog niet. Het heeft met 
vogels te maken en stamt van voor de televisie. Tot dan. 
                                                                               Johan Menkehorst 
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Maatschappelijk stage project Beckum was 
doorslaand succes 
De maatschappelijke stage avond op 5 oktober in t „Proggiehoes was een 
succes. Om even het geheugen te frissen; werkgroep jeugd,  jeugdraad en 
de werkgroep maatschappelijke stage houden zich al een tijd bezig met 
maatschappelijke stage in Beckum.  
Het mes snijdt aan twee kanten als leerlingen uit Beckum de stage  kunnen 
doen in Beckum omdat we genoeg vrijwilligers nodig hebben en leerlingen 
uit Beckum zijn betrokken bij ons dorpje en onze verenigingen.  Daarnaast 
hebben we ook nog de praktische kant en dat is de afstand.  Als je voor 1 
uurtje helpen bij de training van de voetbal ‟s avonds naar Hengelo moet 
fietsen dan werkt dat niet.  Deze stage is verplicht gesteld vanuit de 
overheid voor alle middelbare scholieren.  Service punt vrijwilligerswerk 
SCALA heeft zich bezig gehouden met de uitvoering van deze stage in 
opdracht van de gemeente. De scholen hebben het verder opgepakt en 
hebben stagecoördinatoren die de info doorspelen naar de leerlingen, 
stageboeken hebben gemaakt en stageplekken in hun bestand hebben. In 
de praktijk blijkt dat alle scholen nog wel verschillend met de stage 
omgaan en dat geeft wel wat onduidelijkheid in het geheel. Het Assink uit 
Haaksbergen was vertegenwoordigt met 2 personen om uitleg te geven 
over de stage  op hun school. 
Woensdag was het een gezellige boel in „t Proggiehoes. Harry had alle 
tafels al klaar staan en de koffie bruin.  Alle stage adressen  waren om half 
7  aanwezig  en hadden allerlei materialen bij zich om hun eigen stand te 
promoten.  Er stond een grote zak van Sinterklaas en ook de Kerstman was 
aanwezig , de zonnebloemen lagen op tafel en alle afdelingen van TVO 
stonden bij elkaar aan een lange tafel.  Nando Scharenborg was aan het 
knutselen met het scherm en de computer en toverde een prachtige 
PowerPoint te voorschijn en gaf uitleg aan de leerlingen die allemaal 
binnen kwamen druppelen rond 7 uur.  Na een korte uitleg van Nando wat 
de bedoeling was van de avond en het rijtje met stage adressen opnoemde 
kon iedereen drinken halen en oma‟s cake proeven.   Daarna konden alle 
leerlingen, geweldige opkomst, die  waren gekomen rondneuzen bij de 
stage adressen  en kijken of er iets van hun gading bij was. Drukkerij Lulof 
, Erik Blaauwehand, had mooie boekjes gesponsord met carbon zodat 
zowel de stage adressen als leerlingen een formulier hadden waarop ze de 
stage direct konden vastleggen. 
De dames in het oranje waren er maar druk mee en ook Erik en Irma 
stonden verstopt achter een groepje jongens.  Hoonhook heeft in korte tijd 
veel leerlingen weten te vinden voor de vakantiespelen en de kerstmarkt 
had om kwart voor 7 al een stagiaire , bij Unicef was het rustig maar 
hebben zich toch nog 2 leerlingen gemeld. Als je een stage match had 
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gemaakt kon je nog drinken halen bij de bar en  wat lekkers pakken.  De 
leerlingen hadden zich verzameld bij de bar en het zag er gezellig uit, de 
meesten hebben genoeg uren kunnen scoren , goed voor de CV en geldig 
voor je eind examen. Heb je nog een stageplek nodig, wil je graag weten 
of er nog stage plekken zijn of help je altijd al met een activiteit in Beckum 
en wil je ook dit jaar weer helpen stuur dan een mail naar Sonja. 
Sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl   Ik heb een lijst met stage adressen 
met contactpersoon en mailadres dan kun je met desbetreffende persoon 
kontact opnemen. Ook heb ik nog folders met info over de 
maatschappelijke stage voor verenigingen in huis.  
 

 
Deelnemers aan de maatschappelijk stage in het Proggiehoes 

 
Met dank aan werkgroep jeugd, jeugdraad en dorpsraad  dat zij de 
financiën op zich hebben genomen en enthousiast het plan van de 
stagemarkt  hebben gesteund. Ook de stage adressen hebben enthousiast 
meegedacht en geholpen en daarom gaan we dit volgend jaar ook zeker 
weer herhalen.   
                                                                                                  Sonja  
 
 

Wederom hulp gevraagd! 
We willen graag een beroep op u doen. Kunt u ons zaterdag 29 oktober 
vanaf 9 uur tot 12 uur helpen met het schoonmaken van het kerkhof? 
Zodat het er met Allerzielen begin november weer enigszins (bladvrij en) 
christelijk bij ligt… Wij als leden van de BOP ploeg zullen uw medewerking 
bijzonder waarderen! 

 

mailto:Sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl
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KVO NIEUWS 
Openingsavond KVO seizoen 2011/2012 
Tijdens de openingsviering in de kerk werd er onder muzikale leiding met 
samenzang  gememoreerd over het jaar thema “aanwezig”.  
Nadien was er in het parochiehuis een feestelijke avond bij gelegenheid 
van het 65 jarig bestaan van de KVO. In het openingswoord tijdens de 
jaarvergadering ging onze voorzitter in het kort door de afgelopen jaren 
van ons bestaan. We hebben dit jaar 3 jubilarissen Truus Roesink 40 jaar 
lid en Lidy Boenders en Betsy Scholten allebei 25 jaar lid. 
Na de jaarvergadering werd er onder het genot van een drankje en een 
hapje verhalen bingo gespeeld. Tegen 22.45 uur gingen alle 65 aanwezige 
leden naar huis. 
Volgende activiteit is bij de verkeersschool Ezendam in Enschede op 
dinsdagmorgen 15 november en woensdagmorgen 16 november. Vertrek 
beide ochtenden om 9.00 uur bij de kerk. Opgave kan nog tot 8 november 
bij Karin ten Dam 074-3575230 en Marga Wijlens 074-3676445. (Dinsdag 
15 nov. is al volgeboekt, ze kunnen zich alleen nog voor de woensdag 
opgeven!). Voor de decemberavond die verzorgd wordt door de 
Bentelerweg graag een cadeautje meebrengen ter waarde van € 2,50. 
                                                                                          Marga 
 

 

Lidy Boenders, Truus Roesink en Betsy Scholten; 25-40-25 jaar KVO lid 
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Wat kunt u voor Hengelo betekenen? 
Op 9 november van 19:00 tot 21:30 uur vindt de bijeenkomst Senioren 
voor Hengelo plaats in ROC de Gieterij, Gieterij 200 te Hengelo. 
De bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor Hengelose 55-plussers 
die binnenkort met (pré)pensioen gaan en die graag in hun vrije tijd iets 
voor de Hengelose samenleving willen betekenen. Ook 55-plussers die nog 
niet met (pré)pensioen gaan, zijn van harte welkom. 
Tijdens de bijeenkomst kunt u op een snelle en informele manier 
kennismaken met verschillende soorten organisaties en het 
vrijwilligerswerk dat zij te bieden hebben in Hengelo. Daarnaast is er 
gelegenheid om ervaringen te horen van de aanwezige vrijwilligers. 
Het doen van vrijwilligerswerk biedt u de gelegenheid uw capaciteiten in te 
zetten, nieuwe ervaringen op te doen en uw eigen netwerk uit te breiden. 
“Senioren voor Hengelo” wordt georganiseerd door het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk Hengelo in samenwerking met Welzijn Ouderen Hengelo.  
Voor aanmelding, tot uiterlijk 31 oktober, en informatie kunt u contact 
opnemen met het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo: 
Drienerstraat 43, 7551 HL Hengelo, T. 074-2594841 
E. info@vrijwilligerswerkhengelo.nl  
I. www.vrijwilligerswerkhengelo.nl  
 
 
 
 
 
 
 

Zijlijn Pleegkinderen 
Zoals eerder vermeldt kom je via een pleegkind in aanraking met 
maatschappelijk werk. Na  een paar jaar werd ik door de coördinator van 
maatschappelijk werk gevraagd mee te draaien in de voorlichtingsavonden 
voor aspirant pleegouders, als ervaren pleegmoeder, op 
voorlichtingsavonden in de regio. 
Op die bijeenkomsten kwam steeds naar voren dat het heel moeilijk was 
om de wat oudere kinderen  in een gezin onder te brengen. Na overleg 
met onze kinderen is Jolanda, een meisje van dertien, in ons gezin komen 
wonen. Ze was de jongste van vijf zusjes die alle vijf uit huis waren 
geplaatst. Moeders tweede man was zeer dominant. Samen hadden ze nog 
een zoontje, dat wel thuis woonde. 
Een meisje van 13, Jolanda, opnemen, is wel een andere situatie, dan een 
jongen, Bert van 7. De eerste tijd verliep het redelijk. Wel werd al snel 
duidelijk dat daar waar Bert‟s vader een goedwillende man was, Jolanda‟s  

mailto:info@vrijwilligerswerkhengelo.nl
http://www.vrijwilligerswerkhengelo.nl/
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stiefvader haar probeerde te sturen. Jolanda behoorde bij de 
Pinkstergemeente  en haar stiefvader verordende dat die regels ook bij ons 
nageleefd moesten worden. Dus geen bioscoop en dergelijke kwalijke 
zaken. In Hengelo was geen kerk van de Pinkstergemeente. Gelukkig vond 
Pa het wel goed dat ze naar de dienst van de Baptisten ging, die minstens 
twee uur duurde. Na verloop van tijd wilde ze liever met ons mee naar de 
mis, want dan was zij ook met een uurtje weer thuis. Zo wilde ze graag 
naar een film van John Travolta, die in die tijd speelde, en  na overleg met 
maatschappelijk werk, hebben we daar  toestemming voor gegeven. 
 
Ze mocht  eens per maand naar haar ouders. Daar praatte ze haar mondje 
wel eens voorbij over wat ze bij ons mocht en thuis niet. Dat resulteerde 
altijd in een afkeurend telefoontje van de moeder, dat gesouffleerd werd 
door de boze stiefvader. Stiefvader had een vast gezegde, als het bij hen 
thuis escaleerde, met Jolanda, had de Here dat zo bestierd. Als het bij ons 
niet goed ging, dan had de duivel daar de hand in. Al met al had Jolanda 
een heel moeilijk leven. Na ruim anderhalf jaar gaf ze aan dat ze terug 
wilde naar huis. 
Daar hadden wij geen moeite mee, maar we waarschuwden haar dat het 
daar nog geen drie weken goed zou gaan. Na drie dagen belde de 
maatschappelijk werker dat ze geplaatst was in een opvanghuis. Het ging 
thuis absoluut niet. Maatschappelijk werk troostte ons met het feit dat het 
ook haast onmogelijk is om op die leeftijd nog in te groeien in een gezin. 
Terwijl je wat leeftijd betreft, begint uit te groeien. Ik heb hen, 
maatschappelijk werk, verweten dat ze ons dat eerder hadden moeten 
vertellen, dan hadden we er  niet zo‟n pijn van gehad. 
 In de volgende BBB komt ons derde en laatste pleegkind. 
                                                                                  Rie Menkehorst 
 
 

Het kwartje is nu gevallen 
Zo‟n tien jaar geleden werden twee TVO talenten ingelijfd door FC Twente. 
Daar speelden ze enkele seizoenen in de C jeugdselectie van de BVO. 
Veelbelovend, snel, „technisch fraai‟ (naar Hugo Walker!) en vaak in de 
basis. Net niet, werd vervolgens beoordeeld door de Twentestaf toen ze 
naar het hoogste beloftenteam zouden doorstromen. Stef Ottink en Jorn 
van Laar belandden bij HSC21, waar Stef bij de 1e selectie aanhaakte en 
inmiddels voor het 2e seizoen een basisplaats heeft in het 1e team van de 
topklasser. Met zijn snelheid en wendbaarheid is hij een waardevolle 
speler, die volgens de kenners dit seizoen al 3 sterren heeft verdiend.  
Jorn van Laar kwam na 2 jaar HSC terug bij TVO, waar hij twee jaar het A 
elftal versterkte en veel scoorde. 
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Hij kwam in de hoofdmacht, maar een terugval -door veelal fysieke 
problemen- leek zijn carrière te verstoren. Na een operatie vorig jaar is hij 
geleidelijk weer fit geraakt. Hij is mentaal sterker geworden, kan beter 
doseren en heeft weer plezier in het spelletje. 
 

Vorig seizoen geen enkele treffer, nu al op 9 goals uit 6 wedstrijden… 
“Dat komt vooral omdat ik conditioneel na mijn knieoperatie sterker en 
weer fit ben geworden en de klik met de medespelers is goed. Ook kun je 
zeggen, dat wij als spelers door de gedreven aanpak van trainer Thijs 
Vaanholt nu goed in ons vel zitten”. 
Hoe het ook zij; TVO 1 vaart er wel bij. Jorn is op de topscorerslijst 
doorgedrongen naar de top-tien met zijn 9 goals. Met zijn techniek en 
handelingssnelheid kan hij vanaf links penetreren in de vijandelijke linies en 
hij heeft een dodelijk schot. Het TVO spel is mede op die wapens afgesteld. 
En gezien de 2e plaats op de ranglijst lijkt er een veelbelovend seizoen voor 
TVO1 in het vat te zitten. Ook in het TVO zaalvoetbalteam vormt hij, 
samen met oa. Aaron, Rik en Luuk, de technische basis van het succes tot 
nu toe.  Oh ja, nog even dit; wij zijn niet bang dat door deze beschreven 
conclusies  Jorn „in de war zal raken‟. (Daar zullen ook de spelers en 
technisch staf van TVO 1 wel voor zorgen..). Maar we zijn danig benieuwd 
naar het vervolg! 
                                                                                          Jan Ottink 

 
 

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 
een initiatief en werd maandelijks trouw een leuk kinderverhaaltje 
aangeleverd. Maar ook dat bleek eindig. 
De redactie heeft vervolgens een 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 
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Ontmoetingsdag voor gescheidenen  
Zaterdag 5 november  2011 
Als mensen hun relatie beëindigen zijn spelen daar meerdere fasen uit je 
leven in mee: hoe je was als  kind, als jongere, als partner.  Hoe spelen 
deze een rol in jouw relatie? Kun je op deze manier naar jezelf kijken, met 
het oog op de toekomst? 
Een dag om je te helpen op je eigen verhaal te komen. Met daarnaast 
creatieve verwerking en volop gelegenheid tot ontmoeting met lotgenoten. 
Organisatie en leiding: regionale werkgroep Scheiden & Geloven Twente.( 
pastor Klaassen en pastor Saris zijn hier lid van). 
Op zaterdag 5 november 2011 van 10-15.30 uur ; 17 €  (of naar 
draagkracht) bij binnenkomst te voldoen; incl. koffie en lunch. 
in de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen. Aanmelding bij de 
Zwanenhof per telefoon 074-2659525 of e-mail: info@zwanenhof.nl 
 
 

Luk akkefietjes 
Den Bleker döt in peare, dat dötte. Hee kwaamp bie de CDA congressen in 
beeld met ziene recht-veur-de-raap debatten en wön‟ warachtig staats-
secretaris in‟t kabinet van Rutte. „Den vrolijken veurman van de 
padvinders‟, zear den nosterpot van Van Rossum bie De Weareld Dreit 
Deur smalend. Tja Bleker, de easte tied meespats zoonder strop veur op de 
televisie, luk populair kletsen as ne gewone man. Inderdoad, ie kreeng‟ de 
indruk da‟j met ne pearekeal te maak‟n had‟n, dat kreeg ie. Mer ja, de 
pearehaandel lig zowat op ziet gat, ‟t wot ommoal völs te duur. De markt is 
inneklapt, net zo as met de hüüze. Mer Bleker hef zien gat mooi in dit 
kabinet edreit en hee geet oa. oawer de natuur. Joa, ie könt zeng‟ wa‟j 
wilt, mer hee hef t‟r in kott‟n tied al fleenk wat veurstel‟n, dee d‟rin hakt, 
deurhenne jast, dat heffe. Van alle plann‟n veur bescharmde 
natuurgebied‟n heffe fleenk wat schrapt in het kader van de bezünigingen. 
Kiek, ik hool ok van de natuur, van zuurblaa, van eekhoarntjes, van 
meikevers en poelepetaat‟n. Mer ik kan ‟n heel‟n èène metgoan met Bleker. 
Want al die kebouters dee miljoen‟n wilt spendear‟n um beunders woeste 
groond met hier en doar een exotisch pikröske of ne zeldzame gaffeltaand 
te bescharmen, makt ‟t lid wal op‟n neuze krieng‟n. Want dat heult teglieke 
in, dat eardere landbouwgroond zo‟n betje op wotte vordert um d‟r passief 
natuurgebied van te maak‟n. Kiek, doar kö‟j nig van ett‟n, doar möt fleenk 
wat geeld bie alleene umdat dee stads‟n zich dan könt vergaap‟n an den 
pikröske, verstikte vievers, heujgrös en vergoane dan‟n… Nee Bleker, hoolt 
‟n poot strak, nig toogeem‟n! 
                                                                              HekselmesienHarry 
 

mailto:info@zwanenhof.nl
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Wist u datjes… 
> TVO c1 en b1 haalden thuis fors uit tegen Tubantia c3 en ATC b2. Met 
13-0 en 9-0 werden de Hengeloërs gedesillusioneerd naar huis gestuurd. 
TVO5 begroette de 1e seizoenszege, 6-0 nog wel, met luid gejuich na 
enkele monsternederlagen. Buurse 4 was willig slachtoffer. TVO4 kwam 
iets tekort bij Rekken en ook het 3e liet zich na een voorsprong toch 
verrassen door Haaksbergen3. TVO2 ontving Witkampers3 en kwam 
aanvankelijk moeilijk los. Na de thee werd op inzet een 3-1 voorsprong 
verkregen (oa. schuiver Roy/poedel keeper!) maar na de 3-2 was het weer 
even billen knijpen, doch de kostbare zege was binnen… 
 

> Het TVO 7tal speelde bij La Premiere een lepe partij en won met 4-8 en 
Emiel meldde; „een goede, tikkende tegenstander maar ze hadden veel 
moeite met het afwerken‟. TVO6 is dus vooralsnog ongeslagen. Tegen 
Rietmolen4 kon TVO5 het niet bolwerken (0-5) en ook het 4e moest na een 
redelijk evenwichtig begin diep buigen voor Rood Zwart. Het 3e ontving 
Grol4 en jarige Bas knalde fraai de 1-0 binnen via een vrije schop van 18 
½ meter… De ploegen ontliepen elkaar vervolgens niet veel en het laatste 
half uur was het wederzijds veelal FC Knoln Op, maar via Bart en Danny 
werd de eindstand zowaar 3-0. TVO2 bleef bij Hector2 steken op 1-1 en 
verzuimde aanvankelijk voldoende afstand te nemen. 
> TVO1 was gastheer van Het Centrum en had niets te vrezen van de 
bezoekende roodhemden. Voortdurend was TVO dominerend en leidde 
slechts met 1-0 (Luuk) halverwege door getreuzel en halve schoten. Na 
rust scoorden Rik en Jorn snel 2-0 en 3-0 en was de partij gelopen. Het 
toetje kwam in de 88e minuut toen Bart zich op rechts weer eens 
vrijspeelde en de bal over de verdedigers heen klaarlegde voor Jorn die 
inlopend keihard raakschoot, 4-0. 
> TVOb1 bleef op de goede weg tegen DES en na een evenwichtige 
periode was TVO later doortastender, resulterend in een 4-1 zege. Het 6e 
had de handen vol aan Wierden en kon nipt de 3-2 winst vasthouden. 
TVO2 ontving Rekken2, kwam knullig achter, doch kreeg later ook beste 
kansen. Het ontbrak,ondanks veel werklust aan voetbalintellect zodat een 
0-1 nederlaag geleden werd. (Maurice ter B. was getuige, maar broer 
Dennis even niet vanwege z‟n vrijgezellenfeest de avond ervoor!)….. 
Ook tegen Hoeve Vooruit bleef TVO1 aan de goede kant vd. score. Na de 
neusblessure, in de 2e minuut al, van Pascal na een ongelukkige botsing 
was TVO veel sterker/gevaarlijker, resulterend in 0-1 en 0-2 door Jorn en 
Luuk. De onnodige tegentreffer bracht Hoeve weer in de wedstrijd, maar 
ondanks hun fysiek stevige tegenspel bleef TVO gevaarlijker en wist de 
zege veilig te stellen… 
> Het loopt prima met de TVO voetbal jeugdteams. F1 deed door forse 
winst op Zd.Eschmarke (10-0) goede zaken, F2 houdt na de monsterwinst 
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(16-0!) op Tubanters kampioenskansen en E1 blijft lijstaanvoerder na de 
ruime 0-9 zege bij ‟t Centrum. D2 blijft riant koploper na 6-0 winst op 
Rigtersbleek, maar D1 verloor het duel om de koppositie met 7-2 van 
Suryoye Medi. B1 is met NEO medekoploper na forse winst op Borne (1-6). 
> TVO6 blijft ook koploper door winst bij Almelo, het 5e kwam tegen Enter 
iets tekort, evenals het 4e dat lang op een puntje hoopte maar 
TVO3 hield met Longa samen „open huis‟. Na de 0-2 was het bij rust 3-2 en 
met een eindstand van 9-5 waren TVO spelers (+het publiek) tevreden. 
Het 2e kon 2x een voorsprong niet vasthouden tegen LSV3. Waar een 
kleine zege verdiend was geweest, resteerde een zuinige 2-2- remise.. 
TVO1 toog naar de Wesselerbrink waar op de kunstgrasmat bij UDI (nr.3) 
werd gespeeld. TVO trok de lijn van vorige week door en won overtuigend. 
Ook na de 0-2 ruststand (Roy/Jorn) had TVO niets te vrezen van een 
mogelijk UDI offensief; eindstand „slechts‟ 0-5… 
 
 

Herfstwandeltocht georganiseerd door 
“Twentsche Leu”. 
Folkloristische Dansgroep “Twentsche Leu” organiseert op zondag  
6 november a.s. voor de 5e keer een herfstwandeltocht. 
De herfst is bij uitstek het jaargetijde om de wandelschoenen aan te 
trekken en van de natuur te genieten. Bruin, rood, oranje en geel zijn de 
kleuren van de herfst. Men kan heerlijk struinen door de omgeving van 
Beckum. Hopelijk is het weer ons goed gezind zodat U onderweg vermaakt 
kunt worden met optredens van onze groep. 
Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Tegen geringe vergoeding kunt u 
tijdens deze tocht genieten van o.a. heerlijke pannenkoeken, erwtensoep, 
broodje knakworst, waarbij warme chocomelk niet zal ontbreken. 
Er kan gekozen worden uit 2 nieuwe routes, 1 van 5 km en 1 van 10 km. 
Vertrekken is mogelijk vanaf 10.30 tot 14.00 uur. 
Let op: Er is dit jaar gekozen voor een nieuw vertrekpunt, ‟t 
Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 7554 PZ te Beckum. 
Vanuit Hengelo : Rij richting Beckum, na grote rotonde 1e weg rechts. 
Vanuit Haaksbergen: Rij richting Beckum, in Beckum na tankstation 1e weg 
links. Kosten zijn € 2,50 voor volwassenen, kinderen gratis. 
Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij het vertrekpunt. 
Bezoekers worden verzocht hun auto te parkeren op de aangegeven plaats 
rond het vertrekpunt. 
Voor info kunt u terecht op onze web-site  www.twentscheleu.nl 
Met vriendelijke groet namens, 
         Folkloristische Dansgroep “Twentsche Leu”:    Riny Nijland, 2e  secr. 
 

http://www.twentscheleu.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 08, 2011 
pagina 24 

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. 
In principe zou het handig zijn als de oud winnaar nog in leven is. 
                                                Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 
 
 

De Zonnebloem 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven 
niet vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een 
landelijke vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten die daar wat aan 
probeert te doen. Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de 
Zonnebloem. We zijn daar met 15 vrijwilligers actief met het bezoeken van 
mensen en het organiseren van diverse activiteiten. We proberen altijd op 
een zo integer mogelijke wijze te achterhalen welke inwoners van Beckum 
hier behoefte aan hebben en tot onze doelgroep behoren. 
Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende kunnen 
we wel eens mensen over het hoofd zien. Om echter niemand te vergeten 
willen we een beroep doen op u die dichtbij/naast  desbetreffende persoon 
staat. Geef het ons alstublieft door. Misschien behoort  hij/zij tot onze 
doelgroep en kunnen we iets voor hem/haar betekenen. 
U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk: 
Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290 Email: erikkleinsman@planet.nl 
 
 

Hengelo In Dialoog Deel je ideeën en dromen in de „Week van 

de Dialoog‟ van 11-18 nov.2011 
Ga in dialoog met andere Hengelo-ers en inspireer elkaar in de „Week van 
de Dialoog‟ van 11-18 november. Doe mee aan één van de dialogen. 

mailto:bernadettemorskieft@home.nl
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Wèdden dat het je nieuwe inzichten, inspiratie en nieuwe contacten 
oplevert! Tijdens de dialoogweek staan voor het 7de jaar, 30 dialoogtafels, 
verspreid door heel Hengelo. In scholen, bedrijven en organisaties gaan 
meer dan 100 deelnemers met elkaar in dialoog. Van hooggeschoold tot 
ongeletterd, van jong tot oud, autochtoon en allochtoon. Ook jij kunt 
daarbij zijn! 
Geef je op, deelname is gratis! 
Een dialoogsessie duurt 2 uur. Aan een dialoogtafel is plaats voor 4-8 
deelnemers. Geef je op via de website. Kies zelf je dialoogtafel op 
www.hengeloindialoog.nl 
Kom naar de week van de dialoog|Hengelo 11-18 november 2011 
Info en opgave www.hengeloindialoog.nl of bel 06 57 34 15 19  | Volg ons 
op twitter @hengelodialoog 
 
 

Even voorstellen: „Studio Monique‟ 
Je hebt in alle geledingen van de 
maatschappij mensen, die het roer 
op latere leeftijd om moeten 
gooien. En door omstandigheden 
zich bekwamen in een nieuw vak 
of functie. Zo ook in Beckum waar 
we nader kennis maken met 
Monique Busscher. Ze was jaren 
staf- en bestuurslid van TVO 
handbal en in het kader van die 
functie stuurde ze trouw elke 
maand het relevante 
handbalnieuws naar de BBB 
redactie. Ze was hier heel secuur 
in en bewaakte als het ware het 
nieuws dat van de handbal kwam. 
Maar dat onderstreept haar 
betrokkenheid bij het wel en wee 

van de handbal en is dus een goede zaak. Monique Busscher dus, 46 jaar, 
getrouwd met Tonny, (leider van TVO3), 3 kinderen, wonende nabij de 
plek van het vroegere erve Ketels met haar rijke historie. In de beginne 
was ze actief binnen het zangkoor, de volleybal, actief betrokken bij 
basisschool De Bleek, badmintonnen op de woensdagochtend, en,zoals 
gezegd, al weer een hele tijd gezond meedenken binnen het bestuur van 
TVO Handbal. 
Vwb. deze laatste functie maakt ze binnenkort, na 9 jaar actief te zijn 
geweest, plaats voor nieuwe vrijwilligers.  

http://www.hengeloindialoog.nl/
http://www.hengeloindialoog.nl/
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Van TC Tubantia tot volleerde pedicure praktijk 
Na een werkzame periode van 21 jaar bij Twentsche Courant Tubantia 
heeft ze wat haar werk betreft het roer omgegooid. Het afgelopen 
schooljaar heeft ze de opleiding tot Pedicure bij het IMKO College in 
Hengelo gevolgd. Een “pittige opleiding” die goed staat aangeschreven. 
“Voor het pedicure Branche diploma moet je hard werken, vooral als je 
jaren niet meer in de schoolbanken hebt gezeten”. Je moet b.v. alle 
spiertjes en beentjes in de voeten kennen. Daarnaast moet je op de hoogte 
zijn van allerlei voetaandoeningen. Ook leer je er natuurlijk de benodigde 
praktische vaardigheden”. Afgelopen juli heeft Monique haar vakdiploma 
behaald en daarmee deze basis opleiding afgerond. 
 
Goed  verzorgde  voeten 
Goed verzorgde voeten zijn erg belangrijk volgens pedicure Monique 
Busscher. “Voeten verdienen extra zorg en aandacht, immers, zij dragen 
ons hele lichaamsgewicht. Als we last hebben van onze voeten, ontzien we 
ze vaak door ongemerkt een andere houding aan te nemen. Dat kan dan 
weer leiden tot klachten in de nek, heupen, knieën of rug, aldus Monique. 
Man, vrouw, jong, oud, iedereen is gebaat bij een goede voetverzorging. 
Of je nu veel zit, staat of loopt, maakt niet uit”. 
Inmiddels heeft ze haar praktijk achter haar woonhuis ingericht tot een 
prettige behandelruimte, te weten “Studio Monique”. Monique bekwaamt 
zich ook in de “Wilde Pedique”, een speciale techniek waarbij misvormde of 
beschadigde teennagels worden “gerestaureerd” met behulp van laagjes 
lichthardende elastische gel. Voor voetklachten als mycose(schimmel)-
nagels, eeltvorming, likdoorns of pijnlijke kloven kan men natuurlijk ook bij 
haar terecht. Een van haar hobby‟s binnen het vak is nailart. (kleine 
versieringen op de gelakte teennagels). Monique werkt met nieuwe 
technieken, waaronder een pedicuremotor die koelt met behulp van water 
ipv lucht. Resultaat daarvan is dat cliënten de behandeling als erg prettig 
ervaren. 

Studio  Monique  is aangesloten bij Provoet, een landelijk 
erkende brancheorganisatie voor de voetverzorging, “Zo ben 
ik altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
blijft mijn kennis op peil”, aldus Monique 

Binnenkort kunt u ook terecht voor een fijne voetenmassage. Eind oktober 
start ze nl. met een cursus voet-zone-reflex-massage. 
 
Mocht je bij “Studio Monique” een kijkje willen nemen of een afspraak 
willen maken, dan ben je van harte welkom! Wel graag even een belletje 
naar 06 – 23 55 08 50  of  074 – 36 76 577 
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Opinie, de wereldvisie van Jan Busscher 

Wereldwijde demonstraties 
Duizenden Amerikanen hebben Wall Street , een centrum van mondiale 
financiële macht en corruptie, geweldloos bezet. Zij zijn het nieuwste 
lichtpuntje in een beweging voor sociale gerechtigheid die zich als wildvuur 
verspreidt. Medio mei begonnen in Madrid is dit wereldwijd uitgegroeid tot 
een voorlopige climax van demonstraties in meer dan 950 steden verdeeld 
over meer dan 80 landen op zaterdag 15 oktober. De demonstranten eisen 
een ware democratie waarin het volk gediend wordt, en niet de corrupte 
belangen die regeringen in hun macht hebben. Vanzelfsprekend staat deze 
beweging  onder zware druk van de autoriteiten, en werd door de media 
aanvankelijk totaal genegeerd, daarna afgedaan als een kleine groep jonge 
extremisten om vervolgens als belachelijke idioten te worden neergezet. 
Tot op de dag van vandaag (16 oktober) probeert het NOS-journaal 
manipulatief te suggereren dat er achter deze mondiale beweging geen 
centraal thema zou zijn. Volgens insiders is dat er wel degelijk, het centrale 
thema is namelijk “Bewustwording”. De wereldbevolking begint zich 
langzaam maar zeker te realiseren dat zij, (meer dan 99%) in een 
machtswurggreep wordt gehouden door een heel kleine minderheid. Waar we 
naar toe moeten is evenwaardigheid, openheid en eerlijkheid, waar 
momenteel geen sprake van is. Niet omdat de mens daartoe niet in staat is 
wat velen denken maar omdat de mens veelal niet zichzelf is.  Als voorbeeld; 
een hond wordt niet vals geboren maar wordt vals gemaakt, weet bijna 
iedereen. Een gelovige moslim of andere geloofsfanaticus is echt niet zo 
geboren maar is door hersenspoeling zo gemaakt. Deze gehinderde 
medemens is dus niet meer zichzelf maar denkt en handelt vanuit een min of 
meer gehypnotiseerde toestand. 
Dit gegeven is van toepassing op veel zaken waar we mee te maken hebben, 
o.a. het dogma van de onmisbaarheid van grote banken en hun 
renteheffingen. Dat we bijvoorbeeld rente moeten betalen is net zo onzinnig 
als het vroegere betalen voor aflaten aan de kerk waarmee je het recht op 
een plaats in de hemel kon kopen. In beide gevallen betaal je voor iets waar 
geen enkele dienst tegenover staat. Het is het ontwaken uit deze 
gehypnotiseerde toestand die de drive achter deze inmiddels wereldwijde 
occupy- beweging is. Laten we hopen dat we de omslag op een vredige 
manier kunnen maken. De huidige poppenspelers met hun lakeien in de 
media en politiek zullen dit niet zonder slag of stoot laten gebeuren en zullen 
hun truckendoos eerst nog volledig opentrekken om de wereld nogmaals zand 
in de ogen te strooien is de verwachting. Volgens velen echter, die dit al lang 
hebben zien aankomen is het reeds een gelopen race en kunnen we nadat de 
hobbel is genomen met z‟n allen een fantastische toekomst tegemoet zien. 
                                                                                           Jan Busscher 
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W.G.J. afscheidsavond van de oude B-groep 
Op vrijdag 7 oktober heeft de oude B-groep alweer de laatste avond gehad 
van W.G.J.  Ze hebben na de basisschool  twee jaar w.g.j.  gehad en vanaf 
nu kunnen ze deelnemen aan de activiteiten van de Jeugdraad. Daarom 
kwam Nel Waanders aan het begin van de avond even langs om daar wat 
over te vertellen. 
Daarna was het tijd voor de jeugd om naar buiten te gaan, want er moest 
een moord  worden opgelost en zij moesten  proberen om erachter te 
komen wie de dader was. Er waren meer mogelijke daders.  Door middel 
van aanwijzingen die ze onderweg tegen kwamen moesten ze de echte 
dader zien te vinden.  Er werd druk gepuzzeld.  Daarna moesten de 
groepen tegen elkaar darten, waarbij dezelfde winnende groep uit de bus 
kwam als bij de moord oplossen. 
De winnende groep kreeg een weekend  aangeboden. 
Natuurlijk hoort er op zo´n avond iets lekkers  bij en daarom was er Jo 
Jo´s patatkraam. Dit was een succes. De patat, frikandellen en kroketten 
vielen  erg in de smaak.  Het was een leuke, gezellige avond en voor we 
het in de gaten hadden was het al 12 uur en tijd om naar huis te gaan. 
                                                                      Leiding werkgroep jeugd 
 
 

Afscheid 
De Stichting Historisch Archief Beckum eo heeft op 17 oktober j.l. afscheid 
genomen van Bennie Vossebeld als penningmeester van ons bestuur. Hij 
heeft zich vanaf de oprichting in 1998 met hart en ziel ingezet voor onze 
Stichting; waarvoor onze hartelijke dank. 
Zijn plaats is ingenomen door Barend Meijer. 
                                                                                Historisch Archief 
 
 

KERSTMARKT BECKUM 
Wegens positieve reacties van vorig jaar gaan we op herhaling. 
Samen met maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers gaan we weer een 
kerstmarkt organiseren en wel op woensdag 21 december 2011. De 
boppers zijn weer van de partij,  de lichtman heeft weer toegezegd , ingrid 
van Bemmelen is het bos al weer in geweest  en  Jozef en Maria hebben 
een uitnodiging gehad. Extra handen zijn welkom bij het  maken van de 
kerststukjes en ook bij de verkoop  en de loterij  kunnen we nog wel hulp 
gebruiken. 
Aanmelden bij Ria Asbroek, Ine Wentink, Sonja Mulder of  Irma ten Dam.  
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Accordeonvereniging De Optimisten presenteert:… 
…. op zaterdag 5 november a.s. haar Opleidings-, B- en A-orkest! Medewerking zal 
worden verleend door Concord Pipe Band uit Hengelo. Voorgaande jaren kwamen 
thema‟s voorbij als: Een reis rond de wereld, Frankrijk, Zuid-Amerika en I love 
Holland. Dit jaar is het thema gebaseerd op het theater. Dit geldt niet alleen voor 
de muziek maar voor de gehele uitstraling. Uiteraard zullen veel musicals aan bod 
komen. Maar het theater biedt meer, zo zullen ook Ramses Shaffy, Fats Domino en 
klassiek getinte nummers voorbijkomen.. U bent van harte uitgenodigd op 5 
november in het Parochiehuis te Delden. Aanvang 20.00 uur. Reserveren is niet 
mogelijk, echter de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Op onze 
website www.de-optimisten.nl kunt u terecht voor meer informatie.  

 
 

ZONNEBLOEM BOOTTOCHT AMSTERDAM  
Op zaterdag 8 oktober  zijn we met de Regio Zonnehof, met 46 gasten en 
5 vrijwilligsters naar Amsterdam geweest voor een rondvaart met de boot 
van de Nationale vereniging de Zonnebloem. Om 8.00 uur precies zijn we 
vertrokken met de bus vanuit Delden. Vanaf 10 tot ongeveer 14.00 uur zijn 
we op de boot geweest. We voeren vanaf het Oosterdok, naar het IJ,  
langs het pas heropende scheepvaartmuseum en het VOC schip,  over de 
Amstel, door de Herengracht, Prinsengracht en de Jordaan. Een rasechte 
Amsterdammer was onze gids, hij vertelde over de bezienswaardigheden 
met veel humor. Op de boot werden ook koffie/thee en een volledige lunch 
geserveerd door de vrijwilligsters. De sfeer was heel gezellig en de gasten 
hebben erg genoten van deze prachtige dag. 

 
                                                                                                                  ELS HARINK 
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Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand November. 
Wo.  2 nov. 19.30 uur: Allerzielen. 
    Gebedsviering. 
    Voorgangesters:Avondwake-groep: 
    Mevr.M.Pot, Mevr.D.Lansink. 
    Zang: Spirit. 
Za.  5 nov. 19.30 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
    Er is Kinder-nevendienst. 
Zo.  6 nov. 09.00 uur: Géén Viering. 
Za. 12 nov. 19.30 uur: Géén Viering. 
Zo. 13 nov. 09.00 uur: Ceciliafeest. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 19 nov. 19.30 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor van Breemen. 
    Er is géén zangkoor. 
Zo. 20 nov. 09.00 uur: Géén viering. 
Za. 26 nov. 19.30 uur: Géén viering. 
Zo. 27 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Gemeenschappelijke Ziekenzalving. 
    Voorgangers: 

Pastor Golianek en Pastor Saris. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Mededeling: 
Zo.  6 Nov. 10.00.uur: Hubertusviering.. 
    Voorganger is Aalmoezenier; Kramer. 

Zang: Dames en Herenkoor. 
En Les Trompes de Quatre Vents. 

Wijzigingen voorbehouden. 
Zie voor verdere mededelingen in het Parochieblad: Onder Ons. 
                                                                     Riky Temmink. 
 

Datumbank 
26 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
26 okt.  Werkgroep Jeugd; A + B groep, zelfverdediging, 

in ‟t Proggiehoes 
28-29-30 okt. Toneelver. “Levenslust”; Blijspel “Zo hef Gerre Meu ‟t wilt”, 
  in „t Proggiehoes  
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 8 nov.  Soosmiddag 
 9 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 - 16 nov. KVO; Opfrissen van onze kennis van de huidige Verkeers 

regels bij Verkeersschool Ezendam. Aanvang 10.00 uur 
18 nov.  Dartclub “Anti Roos”: Oud en Nieuw Toernooi  

In ‟t Proggiehoes. Aanvang 20.03 uur 
19 nov.  Oud Papier 
20 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde (BAZAAR) 
23 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 7 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
 7 dec.  Werkgroep Jeugd; Sinterklaas in ‟t Proggiehoes 
13 dec.  KVO; Bentelerweg verzorgt deze avond in ‟t Proggiehoes. 
17 dec.  Oud Papier 
20 dec.  Soosmiddag 
21 dec.  Kerstmarkt op het kerkplein 
21 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde (Kerstmiddag) 
11-12 febr. 2012 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


