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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 
vormgeving & layout 

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Ottink 

Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl  

3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.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 2e halfjaar 2013 
25 september – 23 oktober – 20 november – 18 december 

Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

35                                               08 
 
Terwijl de maïsvelden worden geoogst en de eikels massaal uit de 
lommerrijke bomen vallen bij mild, vriendelijke herfstweer, verschijnt deze 

oktober BBB. Het altijd informatieve blad geeft weer alle nieuwsgading uit 
onze gemeenschap weer. 

Lees het en u bent op de hoogte!!. 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 TVO jaarvergaderingen op maandag 28 oktober ! 

Eerst alle afdelingvergaderingen van voetbal, handbal en volley om 
19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur voor alle omni-leden de 
jaarvergadering in de TVO kantine. Daarna afsluiting met TVO Gilde. 

Toon uw betrokkenheid met het TVO gebeuren, komt allen! 
 Maatschappelijke stage avond op 18 september  

maar deze keer gecombineerd met vrijwilligerswerk. Alle 
organisaties waren weer aanwezig en de opkomst van de jeugd was 
goed.  Bij TVO, bij Hoonhook,  de Zonnebloem,  de Kerstmarkt  etc.  

zijn er weer heel wat klusjes verdeeld. (Zie foto verderop in BBB). 
 Zwarte Pieten 

Wat een overbodige, zinloze discussie de laatste weken over het 
fenomeen Zwarte Pieten. Hou die culturele traditie in ere, blijf 
daaraf en maak je druk over belangrijke zaken… 

 TVO handbal ging van start 
Dames1 konden de 1e helft E&O2 gelijkwaardig tegenstand bieden, 

maar moesten het 2e deel diep buigen met 21-13. Het 2e daaren-
tegen boekte tegen Olympia2 een 16-7 zege. Vanuit een sterk 
gesloten verdediging werd de uiteindelijke winst bewerkstelligd. 

Opvallend was de monsternederlaag va TVO bij DHV; 15-4 kun je 
een flink pak voor de broek noemen… 

 Levenslust kraait weer victorie 
Met ‘’t Is maar tiedelijk’ kent onze toneelvereniging weer ongekend 
succes. Voor het 3e weekend, 1-2-3 november, stroomt het 

bezoekersaantal in de grote zaal weer vol. Oa. ‘de knarren’ Eddy en 
Tonnie zijn weer geweldig op dreef!! 
 

De volgende BBB verschijnt wo. 20 november as. kopij 13 nov. binnen 
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Wat u leest in deze oktober BBB 
 Laatste week nieuws 
 DorpsplanPlus; de stand van zaken 
 TVO jaarvergaderingen 
 Het TVO Gilde spreekt zich uit 
 Kleedkamerbouw gaat starten 
 Maquettes nieuwe kleedkamers 
 Persoonlijk; dankbetuiging 
 Vermaak in het Proggiehoes 
 Hoe trouw kan men zijn; KWJ dames 
 Handbal vrijwilligers, petje af! 
 De prille eerste stappen van de pupillen... 
 KVO dames in het zonnetje 
 Wist u datjes 
 Opbrengst KWF collecte 
 Grafschennis ook in Beckum: Zinloos in het kwadraat 
 Persoonlijk; geboren 
 Foto collage van Volle Polle 
 Spreekuren gezondheidscentrum 
 Openingsuren bibliotheek Beckum 
 Zonnebloem nieuws 
 Najaarsfeest 
 Luk akkefietjes 
 Boeiende lezing trainer Peter Bosz voor TVO sponsoren 
 Uit de BBB van februari 1988… 
 Blikken op natuur bij Beckum 
 Nieuws vd AED werkgroep Beckum 
 Parochienieuws; vieringen november 2013 
 Datumbank 

 
 

Persoonlijk 
DANKBETUIGING 
 

De grote leegte en het enorme gemis zijn bij mij achtergebleven. 
Maar de ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en grote 

belangstelling die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn man Bert 
hebben mij diep geraakt. 
Het is een troost, een medeleven; die handdruk, omarming en troostende 

woorden van jullie allen. Daarvoor zeg ik hartelijk dank. 
                                                                                     Nadja van Dijk  
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Dorpsplanplus; De Stand Van Zaken 

Werk aan de Winkel 
 

Dinsdag 14 oktober zaten ze weer bijeen; de stuurgroep Beckum-

Oele met vertegenwoordigers van alle werkgroepen die het 
DorpplanPlus gestalte gaan geven. Ook de Dorpsraad was 
vanwege de overlapping van onderwerpen aanwezig. 

 
In de grote klas van basisschool de Bleek trapte voorzitter Paul ter Bekke 
af, verwelkomde de aanwezigen waaronder ook DorpsplanPlus coördinator 

Hélène Meelissen en gemeentelijk vertegenwoordiger Lars Harms.          
Het werd een vruchtbare sessie, waarin op diverse onderdelen goede 

voortgang was geboekt. En natuurlijk zijn er agendapunten, die door de 
complexiteit een moeizame materie vormen, maar de werkgroep-
vertegenwoordigers houden – met steun van andere betrokkenen – de 

moed er in. 
Dit verslag zal niet alle rapportages gedetailleerd beschrijven. Daarvoor kon 
niet alle back up tijdig worden aangeleverd. Toch is getracht zo volledig 

mogelijke informatie weer te geven en in de volgende BBB zal een volledig 
beeld ontstaan van de status van alle agendapunten in het DorpsplanPlus. 
 

Woningbouwbehoefte in Beckum-Oele. Daarvoor is de afgelopen 
weken een enquête uitgeschreven door de betrokken werkgroep en die is 
ingevuld door de bevolking. Eric Groothuis lichtte de voorlopige cijfers toe. 

‘We hebben huis aan huis nog een ‘opvraagronde’ gemaakt de laatste 
week. Momenteel staat de teller op ruim 260 ingevulde formulieren, dat is 
veelbelovend. Een belangrijke vraag was of er in de periode 2014 tot 2024 

belangstelling was om een huis te bouwen en hierop antwoordden 71 
personen positief; een belangrijke basis om verder op te borduren. De 
leefbaarheid bevorderen door enige groei in Beckum leverde bijna 95 % ja-

antwoorden op. 74 % Had voorkeur voor kopen en 24 % voor huren in het 
potentiële gebied. De wenselijkheid van hier gaan wonen was voor de 

periode 2014-2019 zo’n 68%. Allemaal cijfers die er toe doen. We gaan de 
resultaten verder uitwerken en hopen met 3 a 4 weken de definitieve 
uitslag op papier te hebben’. 

 
De werkgroep Brede school ontwikkeling deed bij monde van Robert 
Wolters verslag. De veelbelovende woningbouwbehoefte cijfers vond hij 

hoopgevend, want er gloort hoop dat op termijn het leerlingenaantal dan 
weer kan toenemen. In 2012 waren 158  en in 2013 140 leerlingen. Minder 
Rijksbijdrage te besteden heeft consequenties voor het personeelsaantal en 
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de hele schoolorganisatie. Vooral creatief zijn dus. Daarbinnen lopen plannen 
om de peuterspeelzaal in de basisschool te integreren. ‘Er zal worden 
toegewerkt naar “Integrale KindCentra (IKC)”. Dit houdt in dat er gestreefd 

wordt naar een gezamenlijke pedagogische visie tussen kinderopvang, 
peuterspeelzaal en de basisschool. Met betrokkenen is positief overleg’. Er 

komt een behoeftepeiling onder de ouders naar totale opvang van kleuters-
kinderen en voor- en naschoolse opvang. De onlangs geopende Bibliotheek 
op school is een voorbeeld van de prima samenwerking tussen basisschool, 

bibliotheek Hengelo en dorpsraad Beckum.  Infofolders van 
“hetkindercentrum.nl”, Peuterspeelzaal “t Bisonneke” (Spring)en formulieren 
voor de behoeftepeiling, liggen op het info rek in de hal van de school. 
de formulieren svp voor 8 nov. a.s. retour. (bij school inleveren!)  
 
Verbetering verkeersveiligheid N 739. Nieuwe asfaltering van rijbanen 
en fietspaden vd. N739 is medio juni afgerond. Bij de oversteekplaatsen bij 

Wullenweg (Zevenster) en Sluitersdijk zijn verkeersituaties bekeken en 
deels uitgevoerd, echter nog niet tot tevredenheid van alle aanwezigen. 
Datzelfde geldt voor de nieuwe fietsstrook vanaf afslag Hengelo Zuid 

richting carpoolplaats aan de Oldemeulenweg, die wordt aangelegd. 
Maatregelen lopen via de Provincie Overijssel. Vwb. de kern van Beckum 
zijn door verkeersdeskundigen thema’s uitgewerkt, hoe Beckum meer een 

dorpskarakter kan krijgen door zg. ontmoedigingsmaatregelen. Hetgeen 
inhoudt dat straks door minder verkeer (na de N18 aanleg) een 
snelheidsremmende inrichting wordt gerealiseerd. Op 4 november is in 

Beckum een nadere presentatie van de plannen door de Provincie gepland. 
 

De her- en nevenbestemming van de kerk heeft enkele nieuwe 

gezichtpunten opgeleverd. Uit gesprekken met de Schaepmanstichting kan 
geconcludeerd worden dat de schoolfaciliteiten kwalitatief voorlopig 
voldoende zijn en nieuwbouw niet aan de orde is. Zo’n faciliteit deels of 

gedeeltelijk in de kerk plaatsen is niet aan de orde. Ook al door de 
gigantische financiële consequenties. Alleen als geld kan worden 

gegenereerd door een grote move als bv. het kerkgebouw geheel wordt 
verkocht/afgestoten zouden plannen voor de verdere toekomst bestudeerd 
kunnen worden. Bij deze complexe materie zijn ook geen bestuurlijke 

initiatieven van de kerk te verwachten over de huidige status. Maar ‘het 
interen’ van het parochiële vermogen - elk jaar weer - geeft een zorgelijk 
beeld. 
 

Dorpswinkel plannen. De betreffende werkgroep heeft ingehaakt op de 
woningbouw enquête en daarbij komt tot uiting, dat een groot deel van de 

bevolking het belang van zo’n dorpswinkel wel ziet; 97 % vd bevolking is 
positief, maar 53 % denkt dan aan de zg. vergeetboodschappen. De 
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bereidheid van wekelijks vaste boodschappen in die winkel te doen is voor 
20 % zeker gebleken, maar… 40% stelt, dat niet te kunnen garanderen. 
De aanwezigheid van de wekelijks markt en plaatselijke bakker speelt zeker 

ook een rol. De werkgroep buigt zich nu over verdere vervolgconclusies. 
 

Aanpak inbraken buitengebied. Feitelijk niet veel nieuws te melden. Er 

zijn een aantal wensen niet haalbaar, oa. extra politiecontrole in het 
buitengebied. ‘Blijvend alert zijn en in je eigen woonomgeving alles op slot 

doen’ is de boodschap voor alle mensen in Beckum-Oele en verdachte 
zaken/vermoedens direct melden; wijzijnhetzat@hotmail.com  
 

Kleedkamers TVO. Dit project heeft de voorbereidingsfase eindelijk 
achter de rug. Dit wordt nog even kort gememoreerd. Het 3e bouwplan 
kreeg in juli groen licht (één gebouw in twee lagen achter de sportzaal) en 

de TVO leden gaven in september unaniem hun fiat. Vergunningen zijn 
ingediend en de gemeente gaat binnen enkele weken de locatie opschonen 
en bouwgereed maken. De TVO bouwcommissie is in overleg met grote 

bouwers (en sponsoren) in Beckum, ook om vrijwilligerswerk praktisch 
goed in te passen. Dit jaar nog gaat de bouw starten. Vwb. de oude 
kleedkamers is interesse getoond van de commissie Beukenhof. Wellicht 

kan het gebouw (of deel ervan) – na opknappen/herinrichten – dienst doen 
voor de zorgverleners aldaar of bewoners, wordt vervolgd. 
  

Aanpak geluidsoverlast A35. Overleg met Provincie, Rijkswaterstaat en 
Twickel is nog steeds gaande. Een zichtwal (ipv geluidswal) kan worden 

gerealiseerd. De grondbank is positief, een schouwpad met damwand kan 
worden aangelegd. ‘Het hele project kan onderdeel worden van het Pact 
van Twickel, dan is de kans van slagen het grootst’, aldus Johan Harink. 

Het overleg gaat voort! 
 

Kanaliseren recreatie/toerisme in het buitengebied. Deze werkgroep 

heeft met name een monitorfunctie bij initiatieven die door veel verschil-
lende partijen in ons gebied worden ontwikkeld. De stand van zaken: De 
website van de Zoutmarke is live en de waaier met de diverse locaties en 

attracties is tijdens de Military Boekelo gepresenteerd. Veel (toeristische) 
ondernemers uit Beckum en Oele waren niet op de hoogte van dit initiatief, 
wij hebben ze in contact gebracht met dit gemeentegrens overschrijdend 

toeristisch  initiatief dat met subsidie werkt aan het op de kaart zetten van 
het gebied tussen Haaksbergen, Enschede, Hengelo, Bentelo. Er zijn een 
aantal toeristische ondernemers die gegevens hebben aangeleverd voor de 

website Beckum.nl, hierop komt een recreatiebutton. Er wordt hard gewerkt 
aan beeld, ontwerp en tekst. Binnenkort te bewonderen op www.beckum.nl 

mailto:wijzijnhetzat@hotmail.com
http://www.beckum.nl/
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Er komt een Toeristisch Informatie Punt (TIP) bij de carpoolplaats en een bij 
de kerk in Beckum. We denken mee over de inhoud van de infopanelen en 
de exacte locatie. Het Kerkveldervoetpad en het onverharde deel van de 

Flierveldsweg zijn gedeeltelijk verbeterd met gralux. We hebben contact 
gehad met Bureau Hengelo (evenementen, toerisme en stadspromotie) om 

de promotie van Beckum en Oele te stimuleren. Het maandblad H&gelo dat 
in heel Hengelo verspreid wordt bleek een mooi platform. Samen met een 
aantal bewoners hebben we voor copy gezorgd, het blad kent jammer 

genoeg nog geen dekkende spreiding in ons gebied. 
 

Verbetering openbare inrichting bij Kings WOK en Beckum Palace 

Er zijn al stappen gezet tot ‘een beter zicht’ op de locaties King’sWOK en 
Beckum Palace. De beheerder van deze horecalocatie heeft het hele pand 
nieuw in de verf laten zetten en gaat oude delen van het dak opknappen. 

Ook zal de verlichting rondom worden verbeterd. Op een infoavond bij 
Beckum Palace op 4 november worden voor de bevolking twee verbeter-
plannen gepresenteerd. 

 
Versterking medische voorzieningen. Zaken lopen goed met relatief veel 
klandizie voor de medische posten. Ze timmeren best aan de weg met 

publicaties of presentaties aan de bevolking en de werkgroep houdt de 
vinger aan de pols bij eventuele wensen van zorgaanbieders of Beukenhof 
bewoners. Het proefproject draait 3 jaar, waarna een definitieve plek 

medische faciliteit moet worden gezocht. Oude TVO kleedkamers kunnen 
misschien – aangepast – een oplossing zijn. TVO en Carint zullen eea 

bestuderen de komende tijd. Zo dicht mogelijk bij de klant, is de Carint-wens  
en ook mogelijk andere zorgaanbieders erbij wordt onderzocht. 

Aanpak dump- en zwerfafval. Met hulp van een (gesubsidieerde) 

adviseur van Royal Haskoning DHV hebben we samen met de gemeente en 
Twente Milieu een werkgroep opgestart. De bewoners van Beckum en Oele 
ergeren zich aan zwerf- en dumpafval, maar dat blijkt niet uit het aantal 

meldingen. Heeft u de Zwerf Afvalklepper gelezen? Een speciale uitgave 
waarin we u oproepen om ons te helpen. Meld afval door middel van de 
gratis Buiten Beter app of via de website van de gemeente Hengelo. Pas dan 

weten we hoe het ervoor staat en kunnen we actie ondernemen. Ook als u 
het afval zelf opruimt, is het belangrijk dit toch te melden. We meten het 
aantal meldingen van oktober t/m januari 2014. Begin volgend jaar laten we 

u weten wat de uitkomst is en welke acties we gaan ondernemen.         
100% schoon? Nee, we zullen nooit een 100% schoon buitengebied 
krijgen. Er blijven altijd mensen die hun rommel dumpen. Wel kunnen we het 
zo klein mogelijk maken. 
                                                                                            Jan Ottink 
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Het TVO Gilde spreekt zich weer uit 
 

De TVO omni-jaarvergadering is aanstaande, volgende week 28 oktober. 

Alle TVO Gildeleden zijn hier ook welkom om zich na die vergadering 
uit te spreken over gelanceerde voorstellen tot financiële ondersteuning van 
onze sportvereniging. Er zijn al enkele verzoeken ingediend, misschien 

komen er nog nieuwe bij!  
Zoals in de vorige BBB vermeld; 2 nieuwe leden worden welkom geheten als 
lid van het TVO Gilde, Johan Vossebeld en Johan Bauhuis. 
 

Interessant is de waslijst aan goede TVO doelen waarvoor het TVO Gilde de 
laatste 13 jaar heeft gedoneerd. De afdelingen voetbal, handbal, volley en 

recreatiesport profiteerden er van. 

Van reclameborden tot ballen, zaalfaciliteiten en middelen, 
bussponsoring, bladblazers, dug-outs, flat-screens, kantinever-

lichting, bartafels/krukken, en scorebord. Terwijl voor de 
zitmaaier en doeltjes de laatste donaties zijn gedaan in 2013. 
 

Het overzicht van onze penningmeester laat een totaalbeeld zien van 
bestedingen (vanaf 2006) ten bedrage van € 16.400. Dat is dus die extra 
impuls van de sport in Beckum door Het TVO Gilde. 
 
 
 

Kleedkamerbouw TVO kan starten 
 
Maandag 23 september werd definitief het laatste kleedkamerplan 
van TVO goedgekeurd door de leden van de omnivereniging. Binnen 

de oorspronkelijke begroting is - na twee afgewezen bouw-
tekeningen door Hengelose gemeenteambtenaren, die voor de 
nodige vertraging zorgde – het 3e plan onlangs goedgekeurd.  
 

Ook al door druk van de Beckumer achterban en wethouder Lievers. 
Vergunningen zijn aangevraagd, een schone grond verklaring wordt verwacht 

en achter de sportzaal gaat nog dit jaar gestart worden met de bouw. Nadat 
de gemeente daar eerst het terrein bouwrijp heeft gemaakt. Het bouwplan in 
twee lagen wordt tegen de sportzaal gebouwd en bevat o.a. 6 kleedkamers, 

berging- en verzorgingsruimte, keuken, jeugdhonk. Martin Mulder en 
Wijnand ten Vregelaar van de TVO bouwcommissie gaven een toelichting 
omtrent het bouwplan en bij behorende financiële plaatje.  En waar nodig 
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beantwoordde ook Robert Morsink, ontwerper van het plan, vragen inzake 
deze bouw van de nieuwe kleedkamers. 
In dat financiële plaatje van totaal ruim 500.000 euro oprichtingskosten zijn 

subsidies van gemeente en provincie opgenomen. De lening van de 
gemeente bedraagt 200.000 en de TVO lasten zijn jaarlijks plm. 8.500 euro. 

Gerekend wordt op een flink stuk zelfwerkzaamheid van TVO leden waarvoor 
een bedrag van 100.000 euro is opgenomen. 
 

Er waren nog wel enkele kritisch geluiden tav. de matige opkomst voor de 

vergadering. 35 Aanwezigen bij een totaal van ruim 200 leden. En dat in het 
kader, dat straks veel TVO vrijwilligers gevraagd wordt om gedurende hele 

bouw diverse taken te verrichten. De doemvraag; wat te doen als straks 
blijkt dat niet voldoende vrijwilligers bereid zijn om mee te helpen wordt 
weerlegd met de argumentatie: gewoon dit plan goedkeuren, in een volgend 

meetmoment de leden ter verantwoording roepen, ‘wees er samen trots op 
wat hier gepresteerd wordt’. Die vorm van rechtstreekse benadering en leden 
motiveren zal worden uitgewerkt. 
 

Open gesprek met bouwers over aanpak 
Er is een week later een open gesprek geweest met alle grote bouw-

bedrijven in Beckum die tevens al sponsor van TVO zijn. Hoe kunnen we dit 
project het beste aanpakken en in gezamenlijkheid alle bouwonderdelen 
uitvoeren? En vooral ook; hoe gaan we vrijwilligers mobiliseren en gedurende 

het hele project de totale bouw coördineren? Daarbij is ook het 
toekomstbeeld van de oude kleedkamers belangrijk. Want de hele toevoer 
van nuts- en bekabeling loopt momenteel vanuit die kleedkamers en moet 

verplaatst/omgebouwd worden. Voorwaar een hele klus. Daarbij is de vraag; 
gaan we dat hele complex vervolgens slopen of deels overeind houden voor 

mogelijk gebruik door de Beukenhof bewoners? En hoe steekt het formeel in 
elkaar vwb. (juridische) verantwoording voor die kleedkamers (gebruiker 
TVO, grondeigenaar parochie). Allemaal open vragen die met alle 

betrokkenen besproken moeten worden. 
 

In dit hele project met nieuwe kleedkamers en toegang tot de velden zal ook de 

situatie naast de sportzaal veranderd moeten worden. In dit kader is al gesuggereerd 
om de hele ingang tot sportzaal en veldencomplex op de schop te nemen, te 
verruimen. Summier overleg met de parochieraad leerde, dat welwillend wordt 
meegedacht over dit onderdeel van het totale plan.  

Op deze extra ledenvergadering werd ad interim-voorzitter Johan Vossebeld definitief 
benoemd tot omni-voorzitter van de sv. TVO. Verder neemt het TVO omnibestuur 
initiatief om de (verouderde) statuten aan te passen aan de actuele situatie. Op de 

komende jaarvergaderingen zal dit voorstel aan de leden worden voorgelegd. 

                                                                                       Jan Ottink 
De maquettes van de zijgevel links,vooraanzicht en zijgevel rechts op volgende pag. 
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Het ontwerp van de nieuwe TVO kleedkamers 
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‘Hoogspanning en vermaak                        
in ’t Proggiehoes’ 
Je hebt in elke gemeenschap kleine clubjes die wekelijks 
recreatief/sociaal bezig zijn. Puur voor de ontspanning en 

samenhorigheid. Ook in Beckum zijn diverse groepen ontstaan. Of 
het nu gaat om bejaardengym, hardlopen, wandelen, Nordic 
walking, kleutergym, kaarten of een andere bezigheid. Dat vult de 

tijd, dat houd je fit, dat schept een band en ook natuurlijk; 
nieuwtjes worden uitgewisseld.  
 

Neem nou die kaartgroepjes in het Proggiehoes. Ze komen elke donderdag-middag 
aangefietst of aangereden, punctueel om 14.00 uur. Tafels staan gereed, de kaarten 
zijn geschud en de koffie van de gastvrije Harry van Bemmelen (of Ingrid) is gereed. 

Een groep van gemiddeld 4 personen gaat kruisjassen en een andere groep gaat 
solokaarten. Kenners kennen het wel, dat spel met de oale, de spitse en de basse! Zo 
nu en dan worden invallers gevraagd, want door ziekte, andere ongemakken of 

verhindering wijzigen de groepen nogal eens van samenstelling. En dat is gezien de 
gemiddelde leeftijd van ‘de kaartspecialisten’ niet zo vreemd. 
Op een nazomerse middag treffen we aan bij de kruisjasgroep; Jan Vossebeld (87 

jaar), Frans Vossebeld (73 jaar), Jan ter Avest (78 jaar) en Harry te Woerd (bijna 73 
jaar). De solokaartgroep, links vd. tafel heeft deze middag de opstelling; Bernard 
Westendorp (76 jaar), Antoon ten Voorde (87 jaar), Herman Ottink (70 jaar) en 
Bennie Damveld (77 jaar).  

‘Algehele reserves zijn oa. Willy Pot, Rie Menkehorst – Johan is helaas afgehaakt – 
Berto Kokhuis en Riek Rupert ‘ie wet wal, van’ tegelzetter’. Geen probleem; ze mogen 
het graag doen en ja, ‘och ik har vemirrag wal eff’n tied’… Aan de verslaggever wordt 

nog gevraagd; wo’j ok ne kear metdoon? Nee nog even niet, misschien later… 
 

’Ik doo met’ en ‘verrek ne wippert’                                                       
Er wordt gekuierd, discussies gevoerd over het leven van alledag. Over soms vrolijke 

zaken en soms verdrietige zaken. Er wordt fanatiek gekaart, er wordt samengespeeld 
en soms ‘vergooien’ sommigen zich tot ergernis (of hilariteit) van anderen Daarbij 

komt ook geld te pas; worden dubbeltjes of kwartjes verspeeld of gewonnen en dat 
werkt de nodige vreugde, teleurstelling en opwinding in de hand. Want ach ja, een 
beetje competitie hoort erbij! 

 
De commentaren bij het kaarten zijn vaktermen, die een leek misschien vreemd in de 
oren klinken. Lees maar mee; er wordt hard op de tafel getikt, war hei’j dreijt? 

Gadverdikkie, an de gang, nee vot vot, ik doo met, doormarsje, schupp’nwippert, solo 
etc. Wat betreft dat geld; alleen bij het solokaarten wordt geld ingezet, veelal 
stuivers. ‘Als het een middagje meezit, kun je wel 30 stuivers winst pakken’. Nou, dat 

hakt er in!! 
Na het genot van zo’n twee consumpties wordt dan tegen 17.00 uur de balans 
opgemaakt. Potjes gewonnen, potjes verloren maakt niet uit; het was al met al weer 
een geneuglijk middagje!! 
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De solokaarters doen het met stuivers. Vlnr. Antoon ten Voorde, Bernard 

Westendorp, Herman Ottink en Bennie Damveld 

 
Maar de kruisjassers doen het gewoon voor de eer; vlnr. Jan Vossebeld, 

Harrie te Woerd, Jan ter Avest en Frans Vossebeld 
                                                                                       Jan Ottink 
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Hoe trouw kan men zijn? 
 

Nadat de K.W.J. in 1985 stopte met haar activiteiten, wilden acht dames 
graag nog regelmatig blijven samenkomen. Besloten werd om eens in de zes 
à acht weken bij toerbeurt bij iemand thuis af te spreken. Dit gebeurt nu al 

achtentwintig jaar en iedereen kijkt er altijd naar uit.   
Er is natuurlijk wel veel veranderd. De meesten zijn nu moeder en zelfs het 
omaschap komt er aan. We zijn nu nog met een zevental dames, want een 

aantal jaren geleden is Adèle van der Aa- Vossebeld overleden.  
 
Dat was voor ons allen een minder leuke periode, want na zo´n lange tijd is 

de onderlinge band sterker geworden. Om te vieren dat we al zolang met 
elkaar omgaan, zijn we van 26 tot en met 28 september met zijn allen naar 
Bergen, Bergen aan Zee en omgeving geweest. Een mooie gelegenheid om 

eens terug te kijken, te evalueren en lachen. De weersomstandigheden 
waren fantastisch, het humeur geweldig en het hotel (met drie kamers voor 

ons) heel netjes en ruim. We hadden zelfs een familiekamer, waar we ´s 
avonds leuk met zijn allen konden zitten. We kijken nu al weer uit naar de 
eerstvolgende bijeenkomst in Buurse, bij Simone Scholten.  

  
De andere Beckumers en oud-Beckumers zijn Ingrid van Bemmelen, Carla 
Groothuis, Anita van Otten, Els Harink, Ria Wijlens en Annie Olde Heuvelt. 
 

 
De dames goedgemutst voor het hotel 
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Competitiestart TVO handbal en petje af 
voor de vrijwilligers 
 

De handbaldames hebben afgelopen weekend de eerste competitie 

wedstrijden gespeeld. Dames 1 is naar Emmen geweest voor de confrontatie 
tegen E&O. Dames 2 speelde laat in de middag thuis tegen Olympia. En ook 
de B en D jeugd hadden Olympia als tegenstander. Dames 3 mocht zaterdag 

al aantreden tegen DHV. En de D2 jeugd speelde tegen de Tukkers. Helaas 
bij het inleveren van deze tekst nog geen wedstrijden gespeeld dus geen 
uitslagen. Wel is er volop geoefend. Recreanten 2 speelde op 1 oktober in 

Enschede tegen Cabezota R1. De eerste helft was het fanatisme nog ver te 
zoeken en dit eindigde in een ruststand van 15-6. De 2e helft waren de 
dames recreanten van TVO wakker geschud. Maar helaas was de achterstand 

te groot en eindigde deze sportieve wedstrijd in een 21-11 nederlaag. Dank 
gaat uit naar de invallers bij de deze wedstrijd!Dames 2 oefende tegen 
noaber WHC. Na een achterstand in de eerste helft een overtuigende 

overwinning geboekt van “om en noabie” 20-13 (aldus een speelster).  
 
Er is dit seizoen een F jeugd bij TVO (voormalig mini’s).  Ellen Assink heeft 

deze meisjes onder haar hoede. Hierin spelen Liz Brefeld, Lotte Boenders, 
JodiAbroek en Mila Wielens. Deze meisjes spelen 1 x per maand een mini 
toernooi in Hengevelde. Lijkt je dit ook wat, kom gerust eens kijken op een 

zaterdagmorgen in de Marke. In TVO nieuws of www.tvohandbal.nl staan 
wanneer de toernooitjes zijn.  

Verder wil ik graag nog wat melden over de vrijwilligerscommissie. 
Vrijwilligerscoördinator Nicole Cramer Bornemann had voor de vorige BBB al 
een stuk ingeleverd over de vrijwiligerscommissie. Helaas was er geen ruimte 

voor deze tekst en zal deze nu toegevoegd worden. In het stuk hieronder is 
te lezen wat deze commissie doet, waarom deze commissie is ontstaan en 
wat het belang is van deze commissie. 

 
In 2010 is de sportvisie TVO handbal samen sportief opgesteld.  Een van de 
onderdelen van de sportvisie betreft de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de 

motor van de vereniging. Zij maken het mogelijk dat TVO als vereniging 
bestaat en functioneert. 
In het voorjaar van 2011 was de aftrap voor de werkgroep vrijwilligers onder 

aanvoering van Gert Jan v.d. Berg, zijn Carmen Assink, Brigitte Morsink en 
Ine Veldhuis aan de slag gegaan. In een latere fase heeft Dianne Groothuis 
een korte periode meegedraaid en is Nicole Cramer Bornemann aangehaakt. 

De werkgroep vrijwilligers is met de volgende speerpunten uit de sportvisie 
aan de slag gegaan: 
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1. Starten met het inzichtelijk maken en beschrijven van alle 
vrijwilligerstaken binnen TVO Handbal doormiddel van een 
zogenaamd vrijwilligersbestand. 

2. Starten met het aanmaken van ledenkaarten. 
3. Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator 

4. Werven van nieuwe vrijwilligers 
 
De werkgroep vrijwilligers is bezig geweest met het in kaart brengen van alle 

vrijwilligerstaken binnen TVO handbal. Voor elke taak is met behulp van de 
vrijwilligers een functieomschrijving opgesteld. Dit is allemaal verwerkt in het 
zogenaamde vrijwilligersbestand. 

In dit zelfde bestand heeft de werkgroep ook alle leden (inclusief ouders van 
jeugdleden tot de A-jeugd) verwerkt met daarbij de vrijwilligerstaken die zij 
momenteel uitvoeren. 

 
Uit deze inventarisatie wordt ten eerste al duidelijk hoeveel vrijwilligers TVO 
Handbal heeft. Een aantal waar we trots op mogen zijn. Wel zien we nog, 

dat sommige leden en/of gezinnen erg actief zijn als vrijwilliger en vaak 
meerdere taken op zich nemen, terwijl andere leden en/of gezinnen niets 
doen. In de tweede ronde van de inventarisatie hebben we gevraagd voor 

welke taken een ieder open zou staan om mogelijk ooit te vervullen. 
Ongeveer 25% van de respondenten hebben minimaal 1 taak aangegeven 
waar ze voor open staan. Dat is een mooi aantal. Echter ook hier is een 

kleine kanttekening te maken: van deze groep zijn echter 2/3 mensen die al 
een vrijwilligerstaak hebben en ‘maar’ 1/3 zijn mensen die nog geen 

vrijwilligerstaak doen. 
 
We hebben momenteel in kaart gebracht welke vrijwilligerstaken er zijn 

binnen TVO Handbal, wie deze vervult en welke nog vacant zijn. We hopen 
mensen te stimuleren om ook een taak op zich te nemen en we begrijpen 
dat de een daarvoor meer tijd (over) heeft dan de ander. 

In het verleden lag er nog wel eens een drempel om je aan te melden voor 
een vrijwilligerstaak uit angst een te grote taak te krijgen of ook voor 
duizend-en-één andere taken gevraagd te worden. 

We hopen vanaf nu echter dat we elke potentiële vrijwilliger een overzicht 
kunnen bieden van mogelijke taken met daarbij ook duidelijkheid over wat 
een dergelijke taak inhoudt en hoeveel tijd het kost. Samen met de 

vrijwilligerscoördinator wordt er dan gekeken naar waar je interesses liggen, 
hoeveel tijd je er aan zou willen besteden en wat dus een taak kan zijn die 
bij jou past. Zo hopen we nog meer vrijwilligers te krijgen die samen meer 

werk kunnen verrichten, maar waarbij de taakbelasting per persoon lager 
komt te liggen. 

Immers TVO zijn we samen en samen staan we sterk. 
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Wanneer je open staat om iets voor TVO Handbal te betekenen, hoe klein 
dan ook, dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator, Nicole 

Cramer Bornemann. Ze is te bereiken via mail, vc@tvohandbal.nl.  
Natuurlijk kun je ook altijd iemand van het bestuur of de technische 

commissie aanspreken.  
Vanaf heden is via de site van TVO handbal (www.tvohandbal.nl) ook een 
organogram te vinden. Via ‘vereniging’, ‘organogram’. 

Hierop zijn alle vrijwilligerstaken te vinden met alle lijnen naar 
eindverantwoordelijkheid. Heb je bijvoorbeeld een vraag over een taak (die 
je reeds  doet of die je misschien wel zou willen doen) dan kun je, naast de 

vrijwilligerscoördinator, ook contact opnemen met de betreffende 
eindverantwoordelijke(n). 
 

Zet alvast in je agenda: 28 oktober 2013 is de ALGEMENE 
LEDENVERGADERING HANDBAL en aansluitend de OMNI 
LEDENVERGADERING. 

 
 

Opbrengst collecte 
In de week van 2 t/m 7 september is er door 15 collectanten met de bus 
rondgegaan voor de KWF kankerbestrijding. Samen hebben ze € 693,17 

opgehaald in Beckum en Oele, een mooi bedrag.  
Iedereen bedankt hiervoor! 
                                                                               Marianne Wielens  

 
De prille, eerste stappen… 
Topdrukte op de Kruudnhof op 28 september jl. nou ja topdrukte… Op het 
voorste trainingsveld, 2, waren twee veldjes uitgezet voor de jongste pupillen 

van TVO voetbal. De F2 jongens (en nieuwelingen) waren ingedeeld in 4 
teams die onderling streden om de hoogste eer en elk team had een speciaal 
shirt. FC Barcelona, FC Twente, Heracles Almelo en Ajax… ga er maar eens 

aanstaan.  
Pascal had dit mini-toernooitje georganiseerd en Ronald, Jan, Erik, Kars en 
Tijn moesten hun teamspelers ‘in het gareel houden’ en de partijen leiden. 

Er werd gescoord, veel misgetrapt, slidings gemaakt, veel gerend, gespeeld 
met het zand en over elkaar heen gebuiteld… Er was een 100 % opkomst, 
vaders en moeders moedigden aan en maakten foto’s. En na de groepsfoto 

moesten hier en daar jongens getroost worden. Teleurstelling, tegenslag en 
pijntjes. Ja, dat hoort er allemaal bij op weg naar een succesvolle 
voetbalcarrière…. 

mailto:vc@tvohandbal.nl
http://www.tvohandbal.nl/
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Volle inzet met vallen, opstaan en schieten van de pupillen 

 

 
De vaders-leiders met alle enthousiaste spelertjes 

 

                                                                        Een ooggetuige-opa 
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Wist U datjes…. 
>Er werden eind september monsterscores geregistreerd op de velden door 

TVO jeugd- en seniorenteams. Ga er maar aanstaan bij de volgende 
uitslagen. 

Achilles '12 B3 - TVO B1 0-12, TVO C1 - Bentelo C2, 10-1, TVO E2 - 
Hector E2 2-10, Oranje Nassau F10 - TVO F1 0-18, TVO 4 - Bentelo 5 11- 
0 

> Ook TVO5 moest diep buigen, Bon.Boys 11 ging via 3-8 met de volle 
buit richting Veldmaat. Het 3e verloor afgetekend bij Rood Zwart4 met 6-1 
en TVO2 toog naar Buurse. Daar werd een goede pot gespeeld, maar 

legio kansen bleven onbenut. Toch werd Andy T. matchwinner, bij zijn 
‘terug-invalbeurt’ tekende hij voor de dikverdiende 1-2 winsttreffer… 
 

> TVO1 ontving Bentelo, het noabervuur ontbrandde nog niet voor rust, 
wederzijds nauwelijks kansen. Daarna werd TVO sterker, ontsnapte 
Bentelo aan kaarten en scoorde Roy L. de verdiende 1-0. Het laatste deel 

bleef TVO relatief gemakkelijk overeind; opluchting alom bij deze 1e 
zege… 

Nadat TVOc1 soepel over …heen walste met, jawel, 13-1, kwam TVO b1 
van de koude kermis thuis. Wat heet, een tegenstander van het kaliber 
Rigtersbleek troefde de - weliswaar talentvolle TVO formatie – af met 0-8. 

Er valt op het gebied van mentaliteit, incasseringsvermogen etc. nog veel 
te leren. De gasten waren zeer effectief waar TVO bleef ‘prutsen’ bij een 
aantal mogelijkheden.  

 
>TVO5 moest het geroutineerde Twenthe5 de winst laten, Roy O. brak bij 
een ongelukkige actie helaas zijn kuitbeen, spoedig herstel toegewenst! 

Her 3e kon het uit niet bolwerken en leed een dikke7-0 nederlaag. 
en TVO2 morste bij Markelo3 onnodig 3 punten, zelfs een strafschop werd 
gemist. Eindstand derhalve 1-0. TVO1 moest in Goor aantreden tegen 

koploper Twenthe. Geconcentreerd bestreed TVO de favorieten en 
halverwege de 1e helft scoorde Aaron na een subtiele combinatie met Roy  
0-1.Even later leek zelfs 0-2 te zijn gescoord, maar die werd afgekeurd 

vanwege ‘licht vasthouden. Twenthe was na de hervatting de 
bovenliggende ploeg, maar strandde 3-4 keer op Marin, die ‘toevallig’ keer 

op keer op de goede plaats stond. De 0-1 zege bij Twenthe werd door 
TVO gekoesterd!  
 

>Het TVO6 zevental ging geroutineerd te werk tegen het bezoekende 
Tubantia, liet de tegenstander scoren, maar finishte met winst op een 8-4 
eindstand. Het was nadien super gezellig in de 3e helft… TVO2 ontving 

WVV3 en gaandeweg was TVO de bovenliggende ploeg. Luuk G. was 
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messcherp en binnen het uur tekende hij persoonlijk voor de 5-0 stand! 
Tom J., Stef D. en Jasper t.D. completeerden de eindstand; een 

indrukwekkende 10-1 zege! Het 5e pakte de volle winst bij Hector (2-6) 
terwijl ook het 4e bij Markelo via een 1-5 zege de volle buit meenam. 
Memorabel is de 1-17 zege van TVOC1 bij HSC C4. 

TVO1 ontving NEO, zag de gasten na een kwartier domineren, maar met 
slechts 0-1 werd gerust. In een opwindende 2e helft (staken/gele kaarten) 
kwam TVO terug dankzij Jorn en in de 90e minuut zelfs 2-1 door Aaron. 

Driemaal winst op rij tegen toch niet de minste ploegen, ja, ja… 
  

 
 

 
In de bloemen bij de KVO; jubilaris Dini van 't Oost 25 jaar en afscheid vd. 
bestuursleden: Karin Molenkamp, Gaatske Colijn en Oeke Pot 
 

 
Persoonlijk 
Geboren; 
Mick, zoon van Yvette Koenderink en Ingo Roerink 

Eva, dochter van Rik Horstink en Marina Vilder 
Daan, zoon van Peter Horstink en Sandra Woltersom…… 
Dari, zoon van Mark Michorius en Chantal Michorius-Breukers 
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Zinloos in het kwadraat 
 

Vrijdag 4 oktober werden we opgeschrikt door het bericht, dat – nu ook in 
Beckum – graven zijn geschonden op het kerkhof. Eerder waren in de Hof 

van Twente al meldingen gedaan van vernielingen op de plaatselijke 
kerkhoven. ‘Wat bezielt die daders, wat een zinloze vernielingen, wie doet 
nu zoiets’, waren de logische reacties. De verontwaardiging, dat wild-

vreemde lui zomaar het graf van je dierbaren en andere overleden 
beschadigen, was groot. ‘As ik ze in de vinger krieg, bunt ze nog nig 
jeurig’, was een geëmotioneerde, doch terechte opmerking…     
                                                          BBB redactie 
 

 

Fraaie fotocollage van Volle Polle 

 
De autorodeo-winnaars in de schijnwerpers 

 

 
Tof feest op zaterdagavond in de volle Volle Polle-tent! 
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Vriendenlounge was goed bezet 

 
Volle actie bij Volle Polle 

 
Het kinderparadijs met vermaak voor de jeugd 
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Spreekuren Gezondheidscentrum  
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 
 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg)  
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  

donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490)  
vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  
 

Prikpost Medlon en trombosedienst  
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig  
 

Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen  
dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur  
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268)  

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo  
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven  
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak  
vrijdag 08.00 – 18.00 uur op afspraak tel. 06-15461170  
 

Podotherapie Oost Nederland  
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262  
 

 
 

Rectificatie openingstijden bibliotheek! 
 

In de laatste BBB is helaas een kleine fout geslopen met betrekking tot de 

openingstijden. De woensdag stond verkeerd vermeld.. 
De nieuwe bibliotheek, met een jeugdcollectie voor leerlingen van de Bleek 
en een kleine volwassencollectie, is op de volgende momenten geopend: 

maandag van 15.30-17.00 
woensdag van 11.30-12.00 
donderdag van 18.30-20.00 

 
U bent van harte welkom! 
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De Zonnebloem 
afdeling Beckum 

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 16 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 

 
 

NAJAARSFEEST! 
De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert een najaarsfeest 
VRIJDAGMIDDAG 22 NOVEMBER 2013  
VAN 14.30 UUR TOT ONGEVEER 17.30 UUR  

in ‘t PROGGIEHOES  te BECKUM 
Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, willen we  vragen u 
vóór 5 november op te geven bij: 

Mariet Eijsink            tel. 074-3676498  
Diny Alofs                 tel. 074-3676598 

Ria Asbroek               tel. 074-3676573 
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, Wel is er gelegenheid een 
vrije gift te geven voor de Zonnebloem Beckum. 

Het belooft een gezellige middag te worden, wij verwachten een grote 
opkomst. 
                                                            De Zonnebloem afd. Beckum 
 

mailto:erikkleinsman@planet.nl
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Ergens in de wereld, waar een extreem groot beeld wordt gebouwd… 

 

Boeiende lezing van Peter Bosz en Niki 
Leferink voor TVO sponsoren 
De sponsorcommissie van de sv TVO organiseerde 9 oktober een 
geslaagde avond voor de sponsoren van de Beckumer 
sportvereniging. Vooral dankzij de spontane medewerking van 

Vitesse trainer Peter Bosz en zijn compagnon, fysio-therapeut Niki 
Leferink van Heracles Almelo.  
 

Deze heren vertelden boeiend over hun rijke voetballoopbaan bij diverse 
clubs. Een volle kantine met uitgenodigde stafleden van de omnivereniging 
stelden geregeld vragen aan de gastsprekers over alle aspecten van het 

trainersschap, spelen op kunstgras, mentaliteit van jeugdige profvoetballers 
en over de fysieke belasting van topsporters. Ook werden tussendoor films 

vertoond met beelden uit de voetbalcarrière van Bosz en Leferink.  
Niki Leferink schetste zijn voetballoopbaan en die begon bij Bon.boys. Via FC 
Twente speelde de voormalige middenvelder bij Heracles, VVV en Emmen als 

aanvaller in het profvoetbal. Een afgescheurde kruisband maakte een einde 
aan die profcarrière. De laatste jaren is Leferink als fysiotherapeut werkzaam 
bij Heracles Almelo, waar hij samenwerkte met ‘maatje’ Peter Bosz.  
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Huidige Vitesse-trainer Peter Bosz begon als speler bij AGOVV en zijn rijke 
profloopbaan werd vervolgd bij oa. Vitesse, RKC, Toulon, in Japan, Rostock, 
NAC, Feyenoord, toen trainer bij Heracles Almelo, technisch directeur bij 

Feyenoord en weer trainer bij Heracles om vorig jaar weer te verkassen naar 
Vitesse. ‘Louche geldzaken, getolereerd dopinggebruik, een compleet andere 

mentaliteit in Japan en de verwende jonge profvoetballers van de huidige 
generatie met vreemde kapsels en mobieltjes’, alles passeerde de revue in 
zijn leerzame betoog. 

  
Over de toekomst?   
Niki Leferink; ‘Het bevalt me uitstekend bij Heracles in de medische staf. Ik 

heb trainersdiploma’s behaald en kan eventueel 2e, 3e klasse amateur-niveau 
trainen. Wie weet in de toekomst’.  Peter Bosz; ‘Och, ben niet zo’n planner. 
Het lijkt me geweldig om op termijn de kans te krijgen om het Nederlands 

elftal te trainen of een topcompetitie in het buitenland’. 
 
‘Zeer vereerd waren Bosz en Leferink met de ludieke geste van de sponsor-

cie-voorzitter met de aangeboden gratie entreekaart voor TVO 1 thuis!  
Voorafgaande aan deze sessie deed de TVO sponsorcommissie verslag van 
haar activiteiten afgelopen jaar en plannen voor de toekomst. Voorzitter Bas 

ter Avest legde uit, dat voor deze speciale sponsormeeting alle TVO 
kaderleden waren uitgenodigd en de respons was inderdaad heel groot. 
Sponsorcie lid Michiel Jannink meldde: Er komen nieuwe sponsornamen bij 

op het scorebord (Breukers grondverzet en Wielens tegelwerken) en het 
reclamebordenbestand wordt geactualiseerd; in principe 9 weg en 9 nieuw. 

Ook wordt het sponsorenbestand op de flatscreens in de kantine uitgebreid. 
De voorzitter constateerde, dat nog enkele handbal- en voetbalteams van 
een kledingsponsor moeten worden voorzien, dat kost de nodige moeite. 

Totaal werk de sponsorcommissie relatief met een begroting van 16.000 
euro. 
 

Voor de aanstaande kleedkamerbouw wordt getracht om alle sponsoren erbij 
te betrekken op een of andere manier. ‘Bij knelpunten of iemand vergeten 
moet direct aan de bel getrokken worden. we willen goed blijven 

communiceren bij het hele bouwproces’, benadrukte de voorzitter. 
 
Secretaresse Angela Morsink werd vanwege haar tienjarige brede inzet voor 

de commissie bedankt door voorzitter Bas ter Avest en ontving onder applaus 
bloemen en een attentie. Ze wordt opgevolgd door Ingrid Asbroek. 
                                                                                       Jan Ottink 
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Een volle kantine genoot aandachtig van gastsprekers op de sponsoravond 

van de sv. TVO 

 
Angela Morsink na 10 jaar brede inzet voor de sponsorcommissie gehuldigd 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 8, 2013 
pagina 27 

 
Een mooi trio met Bas ter Avest en gastsprekers Niki Leferink en Peter Bosz 

 

Luk akkefietjes 

Ie hebt doar in Hengel een stadion woar at ze an atletiek doo’t. Ie weet 
wal;ha’dloop’n op zonne sintelbaane, hoog- en wietspring’n, koggel- en 
polsstokhoogspring’n en aand’re beunderieje. Joa, in mien heel wietvotte 

verleed’n beunk doar ok isse wes. Ton waar’n doar spietweej wedstried’n met 
ondermear Tonny Kroeze oet Zèènder. Keal nog is ne moale, wat was dat 
mooi veur oons balgerjong’s. Vear stoere keals an de start met op dee losse 

seentelbaane, verschil’nde kleure deuke um’n helm en doar spoot’n ze vot. 
A’j in de boch’n zaat’n, ha’j op’t einde van’mirrag ne grüsloage oawer de 

hoed. De kleare en de heure ko’j noatied oetwaske… en doar waar’n ze in 
hoes merakels nig blie’j met, dat waar’n ze nig… 
 

Ton waar’n op’t veeld in dat stadion Veeldwiek ok nog mangs voet-
balwedstried’n, profwedstried’n zelfs. Da’s ommoal veraanderd, dat is’t. D’r 
mos atletiek kom’n, galawedstried’n um de APM geems, later FBK geems. 

Voetbaln ko’j d’r nig mear, nee, dat verdreang zich nig, ’t was of’t een of ’t 
aander. Volgn’s de geleard’n zet een kear in’t joar zo’n atletiekgala Hengel op 
de kaate, Noe, dat zal wa, a’j oezölf dat ma wiesmaakt. ’t Kost heupe geeld, 

dat döt en noe net at er duftig bezünigd möt won’n, lik ’n stekker d’roet won’ 
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haalt. Ik heb heur’n zeng, dat FC.Twente ’t spilleke wa wil koop’n en d’r ’n 
voetbalstadion van wil maak’n. Tja en dan is’t een of ’t aander… 
En dát vroag ik mie noe of; woerumme kan d’r nig voetbalt won én atletiek 

bedreem’n? ’n Betje inschoem’n met een of aandre spring-baane, gewoon 
van weaskaant’n ‘n vitje water bie de wien doon heet dat. Bun zee noe zo 

dom of heb ik ’n goodwies kepot??? 
                                                                          HekselmesienHarry 
 

 
Bladeren in de BBB van augustus 1988 
 

Enkele fraaie spreuken waren vermeld, lees mee; 
- De mens heeft meer respect voor whisky-ouderdom en meubels 

dan voor zijn medemens 
- Als de evolutietheorie klopte, zouden katten nu met een blikopener 

overweg moeten kunnen. 
 

Oudste inwoner Beckum 98 jaar 
‘Honderd jaar worden en dan sterven’, was de lijfspreuk van Ottink Dieks 
toentertijd. Hij verzorgde nog dagelijks de kippen, maakte graag een 
praatje en iedereen die jonger was dan hij noemde hij ‘jeunken’. Of het nu 

zijn buurman was of de burgemeester van Hengelo. Bernhard Waanders uit 
Haaksbergen voegde voor dat BBB nummer uit 1988 nog een anekdote toe 
uit eindjaren ’50. 
 

Het traditionele paasvuur op erve Jöpkes of Vossebeld aan de 
Wolfkaterweg werd ontstoken door de oudste inwoner, Ottink Dieks. Hij 
was op zijn Paasbest gekleed en had witgeschuurde klompen aan, Toen hij 
uit zijn zak het doosje lucifers haalde vroeg hij; ‘Jeunken, hes d’r wal stro 
oonder?’ Al gauw brandde het vuur lustig, er werd wat gezongen en 
gespeeld; en zo werd enige tijd gezellig doorgebracht… 
 

Doelpunt van de maand 
In 1988 was in augustus een rijke oogst aan fraaie doelpunten te noteren! 
Een grote keuze derhalve en vermeldenswaardig waren; 

Goals van Alfons Harink (ineens uit een corner), Pascal Ottink (fraaie 
boogbal), Michel Pot (4 koele treffers), Rene Pot en Eric Temmink. 
Doelpunt van de maand werd evenwel de spetter van Andreas Wijlens 

(B1). Hij nam een half weggewerkte bal vanaf 20 meter  ineens vol op de 
slof. Het leer plofte hard in de rechterbovenhoek… 
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Blikken op natuur nabij Beckum 
 

 
Boom-zien-rit…. Van asfalt naar groen 

 

 
De Hagmolenbeek - in oude staat – onder de Haaksbergerstraat door 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM 
Inmiddels is het al weer oktober en is er het een en ander gebeurd. 
In maart, september en oktober hebben 64 personen de herhalingscursus 
reanimatie/AED gevolgd. Denken jullie (18+) aan het wijzigen van de datum 

of aanmelding bij http://www.HartslagNu.nl? Bij instructeur vul je NRR in. 
Alleen aangemelde personen kunnen een oproep via de ambulancepost 
krijgen. 

De laatste herhaling dit jaar is gepland op dinsdag 19 november. Degenen 
die gepland zijn hebben inmiddels bericht gehad. Mocht je geen bericht 
hebben gehad terwijl je toch mee wilt doen in Beckum: neem dan contact op 

via mail aed-beckum@outlook.com of  via mobiel: 06-4652 5076.  
Er hebben zich inmiddels genoeg personen voor een basiscursus 
reanimatie/AEDaangemeld. De datum is bepaald opdinsdag 17 december. 

Naast de huidige aanmeldingen is er nog plaats voor maximaal 3 personen. 
Belangstellenden kunnen zich melden via bovengenoemd mailadres of 
telefoonnummer. Indien er veel meer belangstelling is dan 16 personen, dan 

zullen we ook in het voorjaar nog een beginnersgroep plannen. 

Stand van zaken landelijk 
 Arrest studie - onderzoek naar resultaten van reanimaties buiten het 

ziekenhuis(opent in zoekscherm; zoek op arrest).Voornaamste conclusie 
onderzoeksresultaten periode 2006-2011:De overleving na een 

reanimatie buiten het ziekenhuis met een oorzaak uitgaande van het 
hart, is in genoemde periode gestegen tot 23%. Omstanderreanimatie 
wordt in Nederland gelukkig zeer vaak toegepast en is zeker één van de 

bepalende factoren voor het succes van reanimatie.  
 CRASH – Studenten leren reanimeren 

De Reanimatiestichting wil met CRASH (Cursus Reanimeren voor Alle 
Studenten in Holland) zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar trainen in 
reanimatie en AED-gebruik.  

De Reanimatiestichting heeft zich tot doel gesteld om een 
reanimatiecursus Basic Life Support (BLS) en de bediening van de 

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:aed-beckum@outlook.com
http://www.hartstichting.nl/zoeken
http://www.hartstichting.nl/zoeken
http://www.reanimatiestichting.nl/crash.html
http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_aed.html
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Automatische Externe Defibrillator (AED) vast leervak te laten zijn van 
elke mbo- en hbo-opleiding in Nederland. Meer informatie hierover is te 
vinden op http://www.reanimatiestichting.nl 
 

Nog even dit…..Hoe herken je een hartstilstand en wat moet je doen? 
Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos en ademt niet of niet 
normaal (soms hoor je een raspend geluid). 

 

         30:2 
 

 

 

 
Via de hartstichting is een app te downloaden: 

http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps/ 

Projectgroep AED Beckum 
Op het moment van dit schrijven is het al weer even geleden dat we middels een 

hartverwarmende actie een gulle gift hebben mogen ontvangen uit handen van 
Aannemersbedrijf Mulder wegens hun 50 jarig bestaan! Hiermee kunnen wij in ieder 
geval 2 batterijen vervangen indien nodig. 
Ondanks de giften moeten wij niet vergeten verder te bouwen aan ons financieel 

fundament. Er zal een moment komen dat we beide AED’s dienen te vervangen.  
Tevens moeten we voldoende geld in kas hebben om de cursus voor de vrijwilligers 
die zich aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu(en dus oproepbaar zijn voor 

ons allen) te kunnen bekostigen.  
Voorheen ontving elke cursist een pasje. Dit is nu niet meer het geval wegens 
kostenbesparing. Degenen die wel een bewijs willen kunnen hier naar vragen op de 

cursusavond. 

 

http://www.reanimatiestichting.nl/
http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps/
http://www.aannemersbedrijf-mulder.nl/publicaties/220
http://www.hartslagnu.nl/
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Financiën Project AED Beckum 
Hoe staat de vlag er voor? De inkomsten bepalen het voortbestaan van het 
project: 

Januari:  1000,- euro Kerstmarkt 
Mei:  765,- euro middels automatische incasso 

575,- euro via spontane donaties 

Aug:   1000,- euro goede doel open dag Aannemersbedrijf Mulder 
 

Allen BEDANKT voor de mooie donaties en giften!!! 
De batterij van beide AED’s is inmiddels vervangen. Helaas heeft de kast bij 
Kamphuis schade geleden. Samen met dhr. Poort van Twente Hartsafe zullen 
we kijken of we de kast kunnen repareren.In 2014 gaat het Nederlandse 
betalingsverkeer over op IBAN.   Er komt één Europese betalingsmarkt 
(SEPA). Ons bankrekeningnummer wordt: NL05 RABO 1614.78.522. 
Verdere informatie is te vinden op www.dorpsraadbeckum.nl 
                                                        Namens de werkgroep AED Beckum 

 
 
 

 

De druk bezochte vrijwilligersmarkt in het Proggiehoes 

 

http://www.aannemersbedrijf-mulder.nl/publicaties/220
http://www.dorpsraadbeckum.nl/
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WORKSHOPS:  
1. Visagie en portretfotografie (mogelijkheid meerdere avonden) 
2. Schaal/Kaarsenplateau beschilderen 

3. Workshop pimp de kinderkamer (3 avonden) 

4. Een schilderij maken in Pop-Art stijl 

Duur van de workshops ca. 2½ uur, inclusief koffie/thee en wat lekkers 
Creativiteit en gezelligheid staan voorop! 
Voor meer informatie of een workshop op maat zie de website 

www.spettersrakestreken.nl/workshops.html of neem contact met ons op 
 

Graag tot ziens! 

Esther Sigger en Simone Eijsink 074 2434736 

 

 
 

Parochienieuws 
Misvieringen Beckum november 2013 
 

Za.  2 nov, 19.00 uur: ALLERZIELEN: GEBEDSVIERING:   
                                             Avondwakegroep ( Spirit ) 
Zo.  3 nov, 10.00 uur: HUBERTUSVIERING; Anne Kramer 

    ( Dames- en Herenkoor ) 
Za.  9 nov,. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              pastor Nowara 

( Dames- en herenkoor ) + 
KINDERNEVENDIENST 

Zo. 10 nov.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 16 nov. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 17 nov.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEIVIERING:  

            Pastor Ogink ( Dames- en Herenkoor ) 

Za. 23 nov, 19.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastor v.Breemen 
Zo. 24 nov.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 30 nov. 19.00 uur: GEEN VIERING 
 

Datumbank 
 

23 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

25-26-27 okt. Toneelver. “Levenslust”; blijspel “’t Is maar tijdelijk” 
26 okt.  Sam’s kledingaktie; Mensen in Nood. Inleveren Proggiehoes 

http://www.spettersrakestreken.nl/workshops.html
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28 okt  TVO Volleybal; Jaarvergadering 20.00 uur in kantine  tennis 
28 okt.  TVO Voetbal; Jaarvergadering 19.300 uur in ’t Geertman 
28 okt.  TVO handbal jaarvergadering 

28 okt.  TVO Omni; Jaarvergadering 21.00 uur, aansl. TVO Gilde 
29 okt.  KVO; Rondleiding Huis Singraven te  Denekamp 

1 nov.  TVO; Spooktocht voor alle TVO leden groep 6,7 en 8. Aanv 
19.00 u  bij ‘t Geertman      
1,2,3 nov. Toneelver. “Levenslust”; blijspel “t Is maar tijdelijk” 

5 nov.  Ouderensoos 
6 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
8 nov.  Werkgroep Jeugd (afscheidsavond) 

12 nov.  KVO; Informatieavond: Veiligheid in en om het huis 
16 nov.  Oud Papier 
17 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde’ Bazaar 

20 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
27 nov.  Werkgroep Jeugd 
 4 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

11 dec.  KVO; Jaarlijkse decemberavond 
12 dec.  Ouderensoos 
18 dec.  Kerstmarkt 

18 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 dec.  Oud Papier 
15 jan.  Werkgroep Jeugd 

17 jan.  Jeugdraad; Feestavond in ’t Proggiehoes. 
21 jan.  KVO; EHBO in het gezin 

8 en 9 febr. 2014 Open dagen Stichting Historisch Archief Beckum eo 
6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
20 t/m 22 juni 2014  TVO; Jeugdkamp 2014 

  
******************************************************************************* 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
21 okt. t/m 1 nov   Herfstvakantie 

23 dec. t/m 3 jan. 2014  Kerstvakantie 
24 t/m 28 febr.   Voorjaarsvakantie Bovenbouw 
24 febr. t/m 7 maart  Voorjaarsvakantie Onderbouw 

21 april    Pasen 
28 apr.  t/m 9 mei  Meivakantie 
29 en 30 mei   Hemelvaart 
 9 juni    Pinksteren 

7 juli t/m 15 aug.   Zomervakantie 
 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
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ZIJLIJN………. Het ziekenhuis en de rust………… 
 

Een paar weken geleden is Johan in ’t ZGT in Almelo opgenomen omdat zijn 
rechterbeen gedotterd moest worden. Op zich is dat gelukt en de volgende dag 

mocht hij naar huis. In mijn ogen veel te vroeg ! Dat bleek ook wel, want diezelfde 
avond zakte hij voor de stoel in elkaar. 
Ook met hulp van de buren, Henk en Ineke,  lukte het niet om hem overeind te 

krijgen. Dus 112 gebeld en met de ambulance, rond 11.00 uur, weer naar Almelo. 
Dan begint het wachten. Allerlei testen worden uitgevoerd en uiteindelijk bleek het 
H.B. gehalte veel te laag was. Johan kreeg zuurstof toegevoegd en wij, Henk en ik, 

konden tegen half drie naar huis. 

 
Vrijdag lag Johan in een eenpersoons kamer en vrijdagnacht hebben ze hem extra 
bloed gegeven, na hem eerst compleet lek te hebben gestoken. Twee 
verpleegkundigen hadden 5 kwartier gepoogd een ader te vinden voor het infuus, 

daarna kwam er een ander en die had het zo voor elkaar. 
Zaterdag lag Johan in een vierpersoon kamer en zondags werd hij overgebracht naar 
een tweepersoon kamer. Johan werd vier keer per dag handmatig gedialyseerd en 
de buurman vijf keer. Er wordt bloed geprikt, de bloeddruk opgenomen, 

getemperatuurd en wat dies meer zij. Ook komen er allerlei doctoren en andere 
“kundigen” langs.  
Bij Johan is woensdag een shunt geplaatst in z’n arm. Ze willen weer terug naar de 

hemo-dyalise over een paar maanden als de arm genezen is. 
Vrijdag heb ik hem opgehaald. Hij was totaal opgebrand. 
“Wat, rust in het ziekenhuis………..!!!!! 

                                                                              Rie Menkehorst  

 
 

TVO 1 van laatste naar vierde plaats! 
 

We moeten het er toch maar weer even over hebben. het voetbalseizoen 
loopt nu 6 weken en er is al veel gejubeld, teleurstellingen zijn verwerkt en 
er zijn in onze regio clubs (ook financieel) in zwaar weer. Dat kan bv. 

betreffen; nog nul punten behaald, tonnen belastingschuld of qua 
organisatie bijna failliet (chronisch vrijwilligers tekort). En ook; de trainers-
carrousel is al beginnen te draaien na 1 ½ maand. “In het belang van de 

club, ander werk gekregen, de verhouding met de selectie raakt vertroebeld, 
de chemie ontbreekt, de uitdaging is er niet meer” en dat soort obligate 
uitspraken liggen dan ten grondslag aan het directe of komende vertrek van 

een trainer. Tot zover dit algemene beeld.  
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Bij TVO1 kwam een nieuwe trainersstaf, die een vernieuwde selectie onder 
de hoede kreeg; Leo ter Haar en Tonny Sigger. Enkele A spelers hebben zich 
in de selectie van TVO 1 en 2 gespeeld. Een aantal spelers van HSC21 zijn 

na een jaar alweer vertrokken om verschillende redenen. Maar enkele 
andere, jeugdige HSC spelers zijn nu weer bij de selectie en dat blijkt 

vooralsnog zeker een versterking. ‘TVO is een satellietclub van HSC’, werd al 
eens geopperd. Opmerkingen op de tribune twee weken geleden gingen ook 
over het aantal niet-Beckumers in TVO1. Dat is prima, discussie moet er 

altijd blijven. Maar per saldo streeft de hoofdselectie en technische staf van 
een club altijd naar het hoogst mogelijke. En dat deze ambitie momenteel 
het meest reëel met de huidige spelers nagestreefd kan worden, is dus 

uiterst legitiem! (Overigens, om het beeld van HSC- TVO en vice versa 
compleet te maken; ook enkele TVO talenten zijn al vroeg verkast naar HSC 
om daar hun geluk te beproeven. Dat kan - mag natuurlijk ook, geen punt!). 

 
Het is niet eens zo verwonderlijk is, dat dergelijk voornoemd commentaar 
vooral vaak geuit wordt door vaders en moeders van TVO jongens, die (nog) 

net niet dat 1e kunnen halen (of ‘die eraan komen’ in de B of C jeugd). Zeer 
logisch dat dit wel de wens, het verlangen is van ouders. Maar de technische 
staf ziet louter het teambelang en dan verschillen inzichten nogal eens. 
 

De moraal van deze beschouwing? 
Kan een team louter met dorpsgenoten succes halen? Geweldig! 

Maar als zich bij een club als TVO bruikbare selectiespelers uit een buurtclub 
aanmelden - die ook nog eens qua mentaliteit prima in de selectiegroep 
passen - is ook geweldig! En de voorlopige tussenbalans leert dat TVO, 

volgens insiders toch gedoemd tot overleven bij de ‘onderste vier’, netjes op 
de gedeeltelijke 4e plaats staat. Het was wennen in het begin, aan elkaar en 

aan een ander, realistisch systeem. Want TVO had aderlatingen ondergaan 
en dan moet je beginnen met inbouwen van zekerheden. Vooral tegen 
grotere ploegen met meer voetbalpotentieel. En dat beetje underdog spelen 

gaat de formatie goed af na een aarzelend begin. Waar vooral door een 
‘vrije schoppen syndroom’ drie keer een wedstrijd kantelde in TVO nadeel, 
maar nadien tegen hoger ingeschatte ploegen driemaal de volle buit werd 

binnengehaald.  Onverlet wat zondag as. bij Hengelo aan resultaat wordt 
behaald, als TVO bij de les blijft is deze competitie veel mogelijk. 
                                                                                             Jan Ottink 
 
 

BBBtje 
Wie kan mij aan eikels helpen? Vergoeding; 10 eurocent per kg. 
Tel. 074-3676282 

 


