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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 abonnement nemen op BBB à 25 euro per jaar. 
Info/opgave via Johan Menkehorst. 
 

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 
advertenties en opmaak 
BBB-tjes 
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, bijvoorkeur per email 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
email: janottink@home.nl 
3676590: Johan Menkehorst 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers;  
bankrek.nr. 95.83.94.318, St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB. 
 
BBB-uitgaven 2e halfjaar 2010: 
22 september - 20 oktober - 24 november - 22 december 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                           Nummer 
 
32                                             07 
 
‘De spiegel van Beckum’ mag je een treffende omschrijving noemen van 
BBB. Dit maandelijkse lijfblad ligt weer voor u. Met in dit septem-
bernummer een keur van artikelen, die de mensen zal boeien (nemen we 
aan). Over grote en kleine zaken, over diverse verenigingsactiviteiten, over 
persoonlijke visies en over humane berichten.  

 
Laatste week nieuws 
>Het is altijd mooi, dat je leuke schrijvers/columnisten in je redactie hebt. 
Alleen dreigt dan soms ’teveel van hetzelfde’ in hetzelfde nummer. Deze 
keer is bij ‘Mijmeringen’ en ‘Wereldvisie’ in de politiek gedoken en… 
inderdaad; allebei verhalen over de PVV. Gezien de toch verschillende 
formuleringen en insteken (verontrust/scherp/ melancholisch) lijkt dit keer 
plaatsing van beide columns de moeite waard. Maar in het vervolg even 
vooraf afstemmen (is dus afgesproken), juist… 
> Bij het hoofdveld van TVO is een nieuw scorebord geplaatst, Fraai, 
robuust, bij de tijd met dank aan enkele sponsoren… 
> Dinsdagavond jl. was dus de infobijeenkomst over het nieuw te bouwen 
ouderenwooncomplex. Hebt u al een naam hiervoor? Lees het 
dorpsraadartikel verderop in dit nummer… 
> Verzoek om vrijwillige BBB bijdrage wordt dit jaar weer vd lezers 
gevraagd, lees ook artikel op pag.4… 
> Afgelopen weekend was de Kennedymars in Haaksbergen. Diverse 
Beckumers bedwongen de ½ marathon, hele marathon en Kennedy-mars. 
Soms soepel, soms met een uiterste krachtinspanning en flinke blaren. Hoe 
dan ook, hulde voor deze doorzetters!... 
> TVO a1 ontving SVZW a2 en bouwde allengs de score uit tot 11-5 met 
enkele fraaie goals. Jammer van dat korte lontje bij sommigen… 
> TVO5 moest het afleggen tegen Bentelo6, met 0-5 gingen de 
blauwhemden met de eer strijken, maar TVO4 verraste Bentelo4 thuis met 
4-5. Het 3e ontving Ruurlo3 en tikte geroutineerd naar een 6-0 zege en het 
2e kwam iets tekort tegen de routine van NEO4, onnodig 2-1 verlies 
tenslotte…  
> Tegen Pacelli oefende het nieuwe TVO1 handbal met 18-14 verlies en 
TVO1 voetbal ontving Bentelo. Het 1e kon geen vuist maken en ging 
dankzij treffers vlak voor en na de rust met 0-2 onderuit...  
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Wat u allemaal leest in deze september BBB 
> Laatste week nieuws >Twintig voorzetten 
> St. Druk voor Beckum vertelt > Even bijpraten TVO1 trainer 
> Bouw zorgcomplex aanstaande > Open dag Kamphuis 
>BBBtje > Servicepunt vrijwilligers 
> Muiterweek; krachttoer organisatie > We herdenken… 
> Foto scheidende dirigente BlasiusKids > Wist u datjes 
> Zomaar een zomerdag > Persoonlijk 
> Afscheid pastor Huisman > Dorpsraad actua 
> Luk akkefietjes > Foto’s wateroverlast 
> Hardlopen in Boekelo > Kruisje vd Vierdaagse 
> Over uw gezondheid > Zijlijn 
>Oeler feesten > Bedankje 
> Werkgroep Jeugd > Parochienieuws 
> Aandacht TVO handbal > Datumbank 
> Mijmeringen > Levenslust speelt weer 
 

De Stichting Druk voor Beckum 
heeft vlak voor het zomerreces bijeen gezeten in haar nieuwe, uitgebreide 
samenstelling. Zoals in het aprilnummer gememoreerd werd, nam Gerrie 
Lansink afscheid vh stichtingsbestuur als gewaardeerd penningmeester, 
organisator rondom het kopieer-gebeuren en advertentiecoördinator 
gedurende vele jaren. ‘Verschil van inzicht’ was de hoofdoorzaak van deze 
move. Heel jammer, maar zo kan het lopen.In de stichting hebben thans 
zitting; Johan Menkehorst, Tonnie Vossebeld, Jan Ottink, Leo v.h. Bolscher 
en Ria Jannink. 
In de loop vd. laatste jaren zijn andere accenten komen te liggen bij druk- 
en kopieerwerk en de afwerking van BBB. Met invoering vd. digitalisering 
en betere geavanceerde apparatuur. Tegelijk veranderde de manier van 
inlevering van kopij. Een geschreven (of getypt) briefje werd zeldzaam en 
de BBB kopijbus in ’tGeertman nauwelijks nog gebruikt. Daarom ook zullen 
de telef.nummers van onze tekstverwerksters - de laatste (bijna) 30 jaar 
van de BBB redactiepagina- verdwijnen. Evenals de kopijbus in de 
sportzaal, die inmiddels al verdwenen was. De dames Julisca, Marga en 
Diny werden op de BBQ middag voor alle BBB medewerkers/sters op 22 
augustus bedankt. 
Goede barbecue, gezelligheid en mooi weer 
Er waren die middag bezorgde blikken naar boven, maar dat bleek niet 
nodig. Het was die zondag fijn (en droog) toeven op het Geertmanpleintje 
waar alle BBB medewerkers inclusief de vaste bezorgers door de St. Druk 
voor Beckum waren uitgenodigd.  
Ruim 40 BBB betrokkenen waren aanwezig. Johan Menkehorst schetste 
kort de nieuwe Druk v.Beckum situatie en memoreerde tevens dat een 
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nieuwe voorzitter ‘aanstaande is’. Jan Ottink dankte de eerdere typistes 
met een bloemen(bon!), Trudy Mentink fungeerde als vakkundige 
gastvrouwe en de bbq werd ontstoken. Het werd een zeer ‘geneuglijke’ 
namiddag met de BBB familie. Zeker weten! 
                                                                                       BBB redactie 
 

 
Julisca en Marga ontvangen bloemenbon van Jan Ottink, (Diny ontbreekt) 
 

5 km clinics hardlopen in Boekelo 
Op woensdag 15 september a.s. start de 5 km clinics voor de 
beginnende hardloper door loopgroep de ‘Boekelopers’ van de Boekelose 
omnisportvereniging BSC Unisson. Gedurende een periode van 12 weken 
wordt een training gegeven met als doel probleemloos 5 km hardlopen. 
Afwisselende trainingen met veel aandacht voor de warming-up, 
loopscholing, oefeningen, afwisselend wandelen en hardlopen. 
Locatie: Sportpark De Grobbe, Oude Deldenerweg 320, Boekelo. 
Aanvang trainingen: 19:30 uur. Kosten: € 45,-. (incl. wedstrijdshirt en 
loopschema).Aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je 
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geb.datum. 
Zie ook www.bscunisson.nl, afd. Lopers: nieuws 
 

Nog Even Dit… vrijwillige BBB bijdrage 
De jaarlijkse vrijwillige BBB bijdrage wordt deze maand van u gevraagd. De 
redactie hoopt dat de lezers hun waardering voor dit maandblad in groten 
getale gaan omzetten in een passende bijdrage! Svp. storten op banknr. 
958394318 met vermelding ‘vrijwillige BBB bijdrage 2010’. Dank, dank! 
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‘De vervulling van een langgekoesterde wens 
komt nu eindelijk dichterbij’ 
Een terecht citaat in de nieuwsbrief van Welbions, die inwoners van 
Beckum en Oele medio juli in de bus kregen.  
Na het jarenlange touwtrekken tussen provinciale, gemeentelijke en 
plaatselijke instanties – met veel mitsen en maren over de juiste plek, 
vertragingen en andere barrières opruimen – is het nu tijd om vooruit te 
kijken. Het wooncomplex op het voormalige handbalveld naast de 
pastorietuin komt er. Waar eerder ‘zomer 2010’, ‘met of na de 
bouwvakvakantie’ als startpunt werd gemeld, is nu ‘najaar 2010’ als 
eikpunt van de bouwstart geïnitieerd door Welbions. En we leven thans 
eind september 2010… 
                                                                                     Redactie BBB 
Samenvatting van de Nieuwsbrief 
“Een wooncomplex met veertien appartementen en een ontmoetings-
ruimte, waarvoor de vergunning nu dan binnen is en de bouw zal najaar 
2010 starten. Negen appartementen zijn bestemd voor de sociale huurmet 
recht op huurtoeslag en vijf appartementen zijn voor de vrije sector 
bestemd. De appartementen zijn geschiktvoor seniorendie zelfstandig 
kunnen en willen wonen. Ze bevatten een ruime woonkamer, keuken, twee 
slaapkamersen een tuintje met terras of groot balkon en goed toegankelijk 
voor mensen met een 'gewone' rolstoel. In het wooncomplexkomt een 
ontmoetingsruimte annex zorgpost, die door zorgaanbieder Carint wordt 
bemand. De ontwikkeling van het complex is in een eerder stadium 
besproken met een werkgroep zorgvoorziening van de Dorpsraad 
Beckum.Het wooncomplex grenst aan de parochietuin en voetbalvelden 
van TVO en als afscheiding is gekozen voor een beukenhaag. Tevens wordt 
de parochietuin dusdanig ingericht, dat er verbinding ontstaat tussen de 
kerken omgeving en de nieuwe woningen. Nabij het wooncomplex worden 
achttien parkeerplaatsen ingericht. 
Bij de toewijzing van de appartementenhebben bewoners van Beckum en 
Oele voorrang. De definitieve toewijzingstart na de start van de bouw in 
het najaar 2010, maar bij Welbions is een lijst van belangstellenden 
bekend.Dinsdag 21september om 19.30 uur organiseert Welbions een 
informatieavond in het Proggiehoes te Beckum.” 
Voor nadere info; Chloé van Driel Wijkteam Zuid van Welbions 
074-2468300. 
 

BBBtje 
Hallo: Bij wie kan onze "kleine" aanhanger droog staan?  
Als dat bij u is neem contact op met Gerlo en Angeliquetel. 074-8514751 
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Muiterweek krachttoer van organisatie 
Muiterweek, met oorspronkelijk een kleinschalig feestprogramma voor niet-
vakantiegangers in de regio in de 2e bouwvakvakantieweek. Maar bij café 
Halfweg waren anno 2010 weliswaar nog kleinschalige evenementen, doch 
naast het relatief grote grasvolleytoernooi was het cafévoetbal-toernooi 
met 16 ploegen organisatorisch een groot evenement. Voeg daarbij een 
druk bezochte piratenavond en ingeplande zg. ‘kauwgombalralley’ en 
ziedaar het bewijs, dat de Muiterweek organisatie niet voor een kleintje 
vervaard is. Zo’n 25 deelnemers, sommigen met fraaie bolides, zorgden 
zaterdagmorgen voor opschudding in het Beckumer centrum. Bij de start 
voor café Halfweg werd met veel kabaal, rook en kleurrijk uitgedoste 
deelnemers de 1e wagen ‘weggeschoten’. Om een aantal uren later met 
champagne te worden ontvangen bij de finish.  
De trio-triatlon kende bekende deelnemers, die de uitdaging aandurfden, 
maar toch ontbraken enkele plaatselijke ‘sportfiguren’.  
Cafébaas Benny had weer een slim team samengesteld. Zijn 
zwempartner(in) had na het zwemmen al zo’n grote voorsprong 
opgebouwd, dat Benny die fietsend redelijk kon vasthouden. Luuk liet zich 
op de laatste loopafstand niet verrassen door Barilett, die maar iets 
dichterbij kon komen. Vermeldenswaard was, dat Thijs Vaanholt, Ellen 
Tibbe en Stephan Pot solo de triotriatlon aflegden. Thijs won met 
overmacht, Ellen had (fiets)materiaalpech en Stephan pakte even 2 ronden 
op een bromscooter mee tot hilariteit van het publiek. 
De Kruudnhof was maandagsavond volgestroomd met voetballers, die op 
de velden 2 en 3 met 16 ploegen om de eer streden. Het was gezellig, het 
was sportief, het was uitstekend geslaagd. Halfweg1 en Dwars 
St.Isidorushoeve werden finalisten. Na de 0-0 stand beslisten 
strafschoppen het toernooi.  Halfweg scoorde 100% de 1e vijf en werd 
winnaar, de beker blijft dus in Beckum. 
Ruben Kokhuis de PR man van de muiter schreef verder: 
‘Naast alle sportieve evenementen waren alle avonden dit jaar zeer goed 
bezocht. En waren de optredens van “Duckweed” uit Lievelde en “Eddy and 
the bitchslappers” uit Bentelo een muzikaal genot. De bingo op de 
woensdagavond was ook wederom gezellig druk. De donderdag was gevuld 
met live piratenmuziek vanuit het café, een nieuw experiment voor de 
anders rustige donderdag. Het pakte goed uit en is ook voor volgend jaar 
zeker weer de moeite waard om te doen. Het werd allemaal mogelijk 
gemaakt door de Beckumse piraat “DDB”. Verder is dit jaar wederom het 
oude vaten record verpulverd door 72 vaten leeg te tappen tijdens de 
muiterweek. Een succesvolle muiterweek dus! 
Namens alle muiters ( Michelle Nollen, Loes Jannink, Lotte Grashof, Roy 
Kleinsman, Aaron van Laar, Michiel Jannink, Luuk Grashof en Ruben 
Kokhuis) bedankt voor de gezellige dagen en tot volgend jaar. Natuurlijk 
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willen we ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Het was allemaal 
niet mogelijk geweest dankzij deze mensen”. 
PS: Roy Kleinsman en Ruben Kokhuis zijn na respectievelijk 4 en 5 jaar 
muiters te zijn geweest gestopt! 

 
De bingo avond 

 
 

Het grasvolleybaltoernooi succesvol met grote deelname 
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Winnaars Kauwgumbalrally Theo Pot en Robin Borkel (+ assistentes!) 

 
Winnaars voetbaltoernooi 

 
 
 

Mogen we even uw aandacht!!!! 
Vanaf zaterdag  11 september  gaat de jeugd van TVO Handbal weer op pad om in 
Beckum de loten van de Grote Clubactie te verkopen. 
Zoals u waarschijnlijk al weet steunt de Grote Clubactie de Nederlands 
sportverenigingen. Een lot kost 3.= euro. Daarvan gaat 2.40 euro (80%) 
rechtstreeks  naar de vereniging. Een prima middel dus voor de vereniging om zo 
extra geld binnen te halen om b.v. nieuwe spelmiddelen te kopen. 
De uitslag van de trekking vindt plaats op donderdag 25 november a.s. Zie 
www.clubactie.nlSteun de Vereniging en koop een lot!!! 
                       TVO handbal bedankt u alvast voor uw medewerking 
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Deze foto had u nog tegoed! 

 
Dirigente Evelien Groen-Aarnink (midden) nam in mei afscheid van de 

Blasiuskids 
 

Zomaar een zomerdag 
Zaterdag 26 juni 2010, ’s morgens om 10 uur achter de pc. Buiten is de 
temperatuur al gestegen tot meer dan 20 graden, waar het kwik volgens 
de verwachting in de loop vd dag wel boven de 30 graden kan stijgen. De 
voorrondes WK voetbal zijn vrijwel achter de rug en meningen verschillen 
(uiteraard) over het spelniveau dat van ‘matig’ tot ‘best wel goede 
momenten’ gekwalificeerd wordt. Idem voor Nederland, dat stroef loskwam 
maar ongeslagen doorgaat en potentie heeft. Waar Frankrijk en Italië tot 
schande van de hele natie al uitgeschakeld zijn. De TVO WK pool met 55 
deelnemers zorgt voor lichte opwinding en betrokkenheid, zie ook het 
gastenboek! De BBB van juni, 40 pagina’s dik, is woensdag jl. verschenen. 
Het droge weer doet menig tuinliefhebber, agrariër en sportveldbeheerder 
de wenkbrauwen fronsen. De sproei-installatie op de TVO velden draait 
derhalve op volle toeren.  
Iets verder weg in Den Haag wordt al twee weken gestoeid over een 
kabinetsvorming. Waarbij links plus, rechtsom, midden plus, paars-met-
steun en een nationaal kabinet als kwartetkaarten over de tafel gaan van 
informateur Rosenthal. Maar Tjeenk Willink neemt het formatiestokje over 
en het zou hierbij ook wel eens over een lange, hete zomer kunnen gaan.  
(Dat blijkt thans eind september wel!). In Beckum is de tuin van Boenders 
omgebouwd tot een eldorado, want zoon Roy trouwt vandaag met Marloes. 
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Dat wordt een gedenkwaardige tropical buitenparty! Morgen is bij café 
Halfweg open huis, want het eetgedeelte is verbouwd en uitgebreid. Het 
ziet er allemaal stemmig uit en de bezoekers zullen dit ongetwijfeld vol 
bewondering bekijken.  
Bekend is ook geworden, dat TVO1 voetbal komend seizoen in de 5e klasse 
B zal acteren. We schrijven 26 juni 2010… 
 

Stijlvol afscheid van ’onze pastor’ 
Pastor Joop Huisman stond 29 augustus in het middelpunt van de 
belangstelling. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als pastoor in het 
parochieverband Zuid-West Twente (Delden-Goor-Hengevelde- Bentelo-
St.Isidorushoeve-Beckum) ging hij met emeritaat. De afronding van de 
nieuw geïnstalleerde H.Geestparochie in januari jl. was een eikpunt. Pastor 
Huisman voelde het als een voltooide opdracht, het was mooi geweest na 
36 jaar priesterschap. In het laatste parochieblad Geestig wordt pastor 
Huisman omschreven als bedachtzaam, creatief en Bourgondisch. Maar 
vooral ‘een echt mensen-mens’. En zo hebben we hem ook ervaren die tien 
jaar dat hij in Beckum functioneerde als pastor. 
 
De afscheidsviering in de Blasiuskerk in Beckum was op 22 augustus. Het 
dames-herenkoor verraste (en ontroerde) de pastor met een speciaal lied 
en Bennie Goselink vd. locatieraad van de Beckumer parochie bood een 
glas-in-lood raam aan met een afdruk van de Blasiuskerk. Na deze 
stemmige viering kon men persoonlijk afscheid nemen vd pastor. Zondag 
29 augustus volgde dan in Delden het officiële afscheid van de H. 
Geestparochie. Veel parochianen van alle zes buurtdorpen zorgden voor 
een volle kerk bij de plechtige viering met een aantal collega-voorgangers.  
‘Waar was u vorige week?’ 
Memorabel was de openingszin van pastor Huisman tijdens de viering voor 
een volle kerk; ‘waar was u vorige week?’ De ‘collega’ dominee uit Delden, 
met wie de pastor nauw samenwerkte, onderstreepte de goede 
verstandhouding tussen de protestantse en katholieke geloofs-
gemeenschap ter plaatse. Ook werd met een kwinkslag nog gememoreerd, 
dat de pastor niet bang hoeft te zijn voor aantasting van zijn pensioen, die 
voorziening was wel gezond te noemen bij het Bisdom Alle parochianen 
hadden geld voor een cadeau geschonken en van het royale bedrag zal de 
pastor ‘zeker een vaatafwasmachine aanschaffen’. Voor de pastor was het 
teleurstellend dat het Bisdom tot nu toe nog niet kon voorzien in een 
opvolger voor de vacante pastorfunctie in de H.Geestparochie. Veel 
parochianen namen na de viering op het plein voor de kerk persoonlijk 
afscheid van pastor Huisman.                                                 Jan Ottink 
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Pastor Huisman vlak voor het afscheid in zijn werkkamer 

(foto uit parochieblad Geestig) 
 
LUK AKKEFIETJES 
Wieleu waar’n vergang’ sommer zovöl joar etrouwd. Joa, vroag mie nig hoo 
vol joar, want dat wi’k nig weet’n, dat wi’k nig. Eas zol’n wie doar gin fees 
van hool’n, want is dat wal ’n fees wead a’j zo lange bie make in dezelde 
bedstea hebt e leang? Ik voon van nig, mer de bössels van jongs voon van 
wa. En oons Mina was ’t -as zo vaake- wear met de jongs eens. Ik 
mekker’n nog wal teeng, dat’n broen dat nig trek’n kon, schroalhans was 
könning en de oale sökke leug. Mer ja, dee geletterde jongs kuier’n mie 
kats oonder’n divan. En boavendien; zee zol’n d’r ne fleenk’n griep-stüver 
bieleng’ en oons sponsor’n. Noa ja, wat mo’j dan… Ik heb de achterzaal 
van ’t café van BoeskesBennad besprok’n, luk harmonica-muziek besteeld 
en nööste femilie en noabers oetteneugt. Mina met ne niej’n jurk en kats 
oppetutjet, (joa’t leek wal of zee botoks harre kreeng’). Zo’n glad vel ha’k 
in joar’n nig ezeene, dat ha’knig.. ikzölf har nog ’n pak in de kaste hang’ 
van 20 joaroald, da’k toch zeeld’nan hebbe had. Doonkerbroen met 
ribbeltjes, ach wat kan’t toch schèèl’n, want noa’n easen fleta gung ’t buis 
toch oet. Doargung’t hen op ne vriejdagoamd. Keal nog is ne moal, wat 
he’k mie broekt den oamd, ik bun wa vief kear op de vloere wes, dat 
beunk. En noe keump’t: de jongs dea’n ’n veurdrachtje en ik won d’r 
merakels duur ehaalt. Ne grotere haampelman en hapscheare as mie had’n 
ze nog nig mettemaakt,(met ne vette knipoog natuurlijk, dat kö’j wa 
begriep’n). Merre, wieleu kreeng’ nog ’n cadeau van de jongs. Ik moch ne 
dag oet met de busse nor de landbouwtentoonstelling in Knien’gat, met 
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alles d’rop en d’ran, et’n en dreenk’n, toogaankkaatje; aln’s veur niks. Oons 
Mina moch ne dag gratis nor zonne bjoetiesaloen hen. Ie wet wal, dat 
niejemoodse gedoo, woara’j van boam tot oonderwot bie ewarkt met 
sjampoo’s, klei, striekerieje, bubbels, koold en waarm water en luk 
heugtesunne. Ie könt zeng, da’t oe lief ne stievige APK büürte krig. 
Temins’n dat hebt ze mie verteelt. Nee nee, Mina is t’r nog nig henne wes, 
zee har nog gin tied. Tja, ’t is noe inwektied, dat is’t. 
                                                                            HekselmesienHarrie 
 

Over uw gezondheid 
Beste wijkbewoners, 
Bij deze willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Mariël Lammersenen  
Ien Spallek, beiden zijn we wijkverpleegkundige in de wijk waarin u woont. 
Wij komen bij mensen thuis om zorg te verlenen. Daarnaast doen wij ook 
huisbezoeken wanneer mensen behoefte hebben aan meer informatie met 
betrekking tot zorgverlening en welzijn.Wij hebben twee projecten die we 
graag extra onder de aandacht willen brengen:  
 
POM = Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. 
80 procent van de zorg in Nederland wordt gegeven door mantelzorgers. 
Dit gebeurt vaak in samenwerking met de professio-nele zorgverleners. 
Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend wat zij doen en vergeten 
stil te staan bij hun eigen vragen en behoeften. Het gevaar dreigt dat zij 
overbelast raken en / of zich minder prettig of gezond gaan voelen. 
Bij ons zijn 2 mensen getraind in het zo vroeg mogelijk signaleren van 
overbelasting en / of behoefte aan ondersteuning. Wij noemen hen de 
POM’mers. In ons team is dit Ien Spallek.De POM is bedoeld voor alle 
mensen die mantelzorg verlenen aan familie, buren, vrienden of kennissen 
en behoefte hebben aan informatie, advies en ondersteuning.  
 
Gezondheidsconsult voor senioren. 
Senioren van 55 jaar en ouder kunnen bij ons terecht voor periodieke 
gezondheidscontroles. De periodieke gezondheidscontrole bestaat uit twee 
of drie consulten verspreid over een periode van anderhalf jaar. 
Deelnemers krijgen een lijst met vragen over hun gezondheid en manier 
van leven.In de vragenlijst komen onderwerpen aan de orde zoals voeding, 
gewicht, medicatie, roken, alcoholgebruik, uitscheiding, slapen, sociale 
contacten, horen, zien en activiteiten. Zo kunnen de deelnemers zich thuis 
al voorbereiden op het eerste consult.De consulten worden verzorgd door 
de wijkverpleegkundige. Tijdens het eerste consult meet zij de Body Mass 
Index(BMI) en de bloeddruk. Daarnaast doet zij een bloedsuiker en 
cholesterolmeting. Tijdens de consulten komt uw algehele 
gezondheidsconditie ter sprake en is er aandacht voor psychosociale zaken 
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zoals bijvoorbeeld depressiviteit en eenzaamheid. U krijgt advies over uw 
levensstijl, beweging, voeding en slaapgewoonten. 
Met behulp van de vragenlijst en de resultaten van de testen zijn eventuele 
lichamelijke en psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren. Aan de 
hand daarvan krijgt u een persoonlijk advies wat u mee krijgt in een 
persoonlijk dossier. Bij de eventuele volgende controles bespreekt u met de 
verpleegkundige hoe het gaat en of de adviezen effect hebben gehad. 
Deelname aan het project POM en de gezondheidsconsulten zijn gratis. 
Voor opgave en / of  meer informatie kunt u bellen naar: 074-3677439 en 
vragen naar IenSpallek of MarielLammersen. 
 

Oeler Volksfeesten 
Het improvisatievermogen van de Oeler school- en volksfeest organisatie 
werd dit jaar danig op de proef gesteld. Want een flinke buienreeks 
teisterde een deel van het laatste augustusweekend onze regio. Het terrein 
was echter met extra materiaal goed begaanbaar gemaakt,maar enkele 
buitenactiviteiten (oa. modelvliegers) waren afgelast en de zeskamp werd 
zondags in de tent afgewerkt. Dat deed trouwens niets af aan de tomeloze 
inzet van de Oelenaren. De vermaakmolens buiten hadden een mager 
weekend door de regenperiodes, maar de patat- en oliebollenkraam 
draaiden op volle toeren. Op de playbackavond  lieten plaatsgenoten hun 
humoristische- en muzikale talenten zien vrijdags.  
Schutterskoning: Johan Harink Schutterskoningin: Andrea Haan 
Jeugdprinses: Marion Hartgerink Schijfschieten dames: 
 Maureen Brinkman 
Uitslag zeskamp: 1 Voorwaarts Achteruit 
2 de Schöpp 3 Wij weten het ook niet meer 
 

 
Winnaars vogelschieten Volksfeesten Oele 
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Nieuws van Werkgroep Jeugd 
* Op 15 juni was de slotavond van afgelopen seizoen van werkgroep  
jeugd. We zijn gaan klimmen op ' 'tKluenven'.  Het was een gezellige avond 
en we willen Siemen Bruins en medewerkers hartelijk danken dat ze deze 
avond hebben gesponsord. 
* 12 Juli ging er een zomerstorm over de regio, vlak voordat zorgboerderij 
'Erve Knippert' zijn open dag hield, donderdag 16 Juli zijn we met 18 
vrijwillige jongeren van Werkgroep jeugd gaan helpen opruimen.Er is die 
ochtend flink gewerkt en dit werd erg gewaardeerd door Wim en Marga en 
de cliënten van Erve Knippert. Voor de jongeren was er na afloop een 
traktatie en een donatie voor de kas van Werkgroep Jeugd. We willen de 
vrijwillige jongeren hartelijk danken voor hun inzet.  
* Op 22 september start het nieuwe seizoen van Werkgroep Jeugd met 
een casinoavond. 
 

 
Vrijwillige jongeren; vele handen maakten licht werk! 

 
Met vriendelijke groeten, Leiding Werkgroep Jeugd 
Kitty Lansink, Ria Asbroek, Irma ten Dam, Diny Lansink 
 

BBBtje 
Verloren in of rond Beckum. Gouden trouwring. 
Inscriptie: Vincent 20-04-2002. Ik hoop dat iemand de ring gevonden 
heeft.Mariël Brefeld 074-2470222marielbrefeld@home.nl 
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Mijmeringen 
Een paar dagen heb ik de hoop gehad en het gevoel dat er een ramp aan 
mij voorbij getrokken is, zonder me te raken. Het rechtse kabinet is even 
onmogelijk gemaakt door Ab Klink. Er bleek uiteindelijk iemand in het CDA 
te zijn die zijn mening durfde te zeggen. Hij is er dan ook uitgezet, 
ondanks dat een aantal bobo`s heftig ontkennen dat dat gebeurd is. 
 Voor de verkiezingen werden er tonnen papier in ieders brievenbus 
gestopt, om aan alleman te vertellen dat iedere partij alles zal gaan doen, 
om ons maar gelukkig te maken. Ze waren allemaal even open en 
vertelden aan iedereen wat ze wilden gaan doen. En dan komt het!! Rechts 
gaat praten, VVD, Mark Rutte, CDA, Maxime Verhagen en gedoogvirtuoos 
Geert Wilders, houden radiostilte, hetgeen betekent dat ze op televisie 
niets zeggen. En als ze wat zeggen, zeggen ze, dat ze niets te zeggen 
hebben. Ik  kreeg hetzelfde gevoel als vroeger toen ik een jaar of tien was 
en mijn vader zei: “ Tô jong goat is nor de delle hen spolln.”  En in de deur 
hoorde ik dan nog: “ Wak nôzegn wil is né vuur kinde.” Voelen jullie dat 
ook ?  Door democratisch gekozen  kamerleden, wordt in achterkamertjes 
gehandeld over jou en mijn toekomst, door de helft plus een. En dat 
noemen die gasten democratie, zonder blikken of blozen. Ik voel me al 
onrustig worden als we worden overgeleverd aan Wilders. Hij heeft het 
over Moslims en wat hij dan zegt weet ieder die een keer de krant leest. 
Tijdens de debatten vorige week vergeleek hij de gevolgen voor het land, 
van de Partij van de Arbeid in de regering, ook in die richting. Ik weet niet 
of je er al wel eens over gedacht hebt wat in de landen in Zuid-Europa en 
in Zuid-Amerika is gebeurd en gebeurt, dank zij de rechtse regeringen die 
daar de macht hebben gehad.   
Wilders is alleenheersers in de PVV en wil dat worden over Nederland. Ik 
houd mijn hart vast. Ik weet niet of je nog weet wat de dictators in de 
vorige eeuw in Europa aangericht hebben. 
Johan Menkehorst 
 

Nog even ter herinnering 
 
Vrijdagavond 24 september van 18.30 uur tot 21.30 uur open 
avond bij: 
 
Kamphuismengvoeders 
Industrieweg 16 
Neede 
 
Wij rekenen op uw komst 
Fam. Kamphuis 
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Even bijpraten… 
Wim Olde Riekerink schoof even aan aan een praattafel in de kantine. De 
TVO hoofdcoach, rustig, beheerst, nonchalant gekleed en met een kapsel a 
la GertJan Verbeek, maar dan gecultiveerder(!) 
In de streek van Marga Bult onze regionale showbizz diva is hij woonachtig, 
in Denekamp dus. Als allround sportman heeft hij zijn sporen eerder 
verdiend met hardlopen, wielrennen etc. Als trainer was hij eerder oa. 
werkzaam bij Rietvogels, DOS19, Juliana, De Tukkers en BZSV. En sinds 
vorig seizoen is hij trainer bij de TVO1 selectie. Hoe lopen de zaken bij 
TVO1 vlak na de competitiestart? Het antwoord laat zich gemakkelijk 
raden. “Het was zondag jl een beste dreun. Na de toch bemoedigende 
voorbereiding met fasen goed spel was het goed mis tegen Buurse. Alle 
linies zaten niet in de wedstrijd, plus de opgelopen blessures betekent dat 
al weer improviseren voor de volgende week”. Na het vorige seizoen met 
wisselend resultaat, magere begeleiding en voortdurend keepersprobleem, 
geen vaste verzorging en zelfs degradatie-dreiging na de winterstop leek 
het nu bij de aanloop naar de competitie beter te gaan. Wim: ”Ja, het was 
een rommelig voetbaljaar,maar dat ligt achter ons. Nu met meer 
‘voetbalsteun’ op de achtergrond, vaste verzorgster Ayke Luchtenberg en 
ook kwalitatieve versterking vd 1e selectie willen we er een goed seizoen 
van maken. Zondag tegen BSC/Unisson gaan we er vol voor, de miskleun 
tegen Buurse is geweest. Ondanks de vroege blessures heb ik vertrouwen 
in de selectie en dat vertrouwen moet de spelersgroep ook uitstralen. “Een 
prognose voor dit seizoen? Schrijf maar gewoon op dat we voor promotie 
gaan”. Als nuchtere Beckumer met de 1-6 zeperd tegen Buurse vers op het 
netvlies zou je hoofdschuddend kunnen reageren in de trend van; ja ja, dat 
zal wa… Maar in Boekelo stond vervolgens een hecht team in het veld dat 
geloofde in eigen kunnen. Even billenknijpen in het begin, maar toen 
richtte men zich op als een geolied team vol wilskracht. Met een 0 3 
overwinning als resultaat. En Wim Olde Riekerink zag dat het goed was! 
                                                                                            Jan Ottink 
 

Twintig Voorzetten                           op BennieSpanjer 
Op de plek van de vroegere, vervallen schuur achter café Halfweg is een 
wooncomplex verrezen. Het eerdere cafetariadeel van het café is deze 
zomer geheel verbouwd en vergroot. Op 27 juni jl. werden de gasten 
verwelkomd en konden ze het nieuwe eetgedeelte bewonderen bij het 
open huis. Bennie en Evelien waren gastheer en gastvrouw, maar ook Ria 
verwelkomde de gasten. Tijd om met Bennie Spanjer even ‘zijn tijdperk’ als 
caféhouder in Beckum door te nemen. (Trouwens, een week later werd 
Evelien 50 jaar en was een heuse Sara met spreuken bij het café gezet, 
ook dat nog…). 
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Café Halfweg heeft een rijke historie. Levenslust begon er met toneel, 
menig feestje of receptie is er gehouden, er waren biljartacties en 
competities en later werd er gedart. Terwijl in de ‘flower-powertijd’ (1965-
1968) het eerste beatbal het café deed trillen op haar grondvesten. Tja, die 
goede oude tijd!In 1988 kocht Bennie café Mentink en nam de scepter over 
van Johan Pot. Bennie verdiende zijn brood aanvankelijk als bouwvakker en 
deed horeca ervaring op bij disco Charlie in Haaksbergen en Dika vd. 
Kruusweg in Markelo. Het was 22 jaar geleden dus een grote stap die hij 
zette om café Halfweg te exploiteren en met succes. Al snel ontsproot het 
idee bij enkele jongeren in Beckum om de Muiterweek te introduceren. Een 
(kleine) week zwaaiden zij vanaf 1989 in de tweede bouwvakvakantieweek 
de scepter in café Halfweg. Met  ludieke kleinschalige ontspannings-
activiteiten. “De eerste pioniers luisterden naar de namen Funske ten Dam, 
Wilfried Morsink, Herbert Veldhuis en Emiel Scholten. We hebben jaarlijks 
prachtige tijden beleefd met de muiters, vaak improviseren, mooi weer, 
slecht weer, maar vrijwel altijd met een geslaagde ontspanningsweek voor 
de jongeren uit de regio. Na 15 jaar kwam er even een dip in de 
organisatie, echter met enkele nieuwe initiatiefnemers kennen we de 
laatste 2-3 jaar weer een opleving”. 
Het gedenkwaardige voorval in 1992 met de vermeende brandstichting in 
Beckum wierp een tijdlang een smet op de naam van café Halfweg. De 
tendentieuze, voorbarige berichtgeving was hier toen vooral debet aan. In 
1995 veranderde het interieur van Halfweg en werd omgebouwd tot grand 
café en een cafetaria werd geopend. Nu is dus dat eetgedeelte vergroot, 
zijn aparte, moderne toiletten bijgebouwd en is een nieuw terras ingericht. 
Helemaal bij de tijd, ‘good food by Bennie’ met een koffiehoek, 
lunchgelegenheid en nieuwe menukaart voor dineren. Zoon Bart, opgeleid 
tot kok, gaat (voorlopig) de keuken runnen.  
De tijd vliegt en de muiterweek 2010 ligt inmiddels al weer 6 weken achter 
ons. Een mooie gelegenheid om BennieSpanjer eens aan de tand te 
voelen met de Twintig Voorzetten in deze BBB! 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
57 Jaar/samenwonend met Evelien, 4 kinderen Bart Tessa, Carmen en 
Steffie/ caféhouder/ wielrennen en skiën. 
 
De sportcarrière: 
Voetballer bij Bentelo4 en touwtrekken. 
 
Het hoogtepunt: 
Nederlands kampioen touwtrekken in 1981. 
 
Het horecavak brengt vaak tekort aan nachtrust met zich mee: 
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Dat klopt, vooral in de weekends 
 
Bij café Halfweg nog een biljart- dart en kaartcompetitie? 
Een team biljart en dart team zou ik er graag bij willen hebben. 
 
Met catering hebben we in Beckum een flinke klandizie: 
Ja het gaat wel lekker. 
 
Plannen voor nieuw dorpshart in Beckum met oa. senioren wooncomplex, 
nieuwe sportvelden + kleedkamers (op termijn), woningbouw, etc. Zie je 
dat binnen een paar jaar gerealiseerd worden? 
Ik denk niet dat ik dat nog meemaak. 
 
De toekomst van een dorpscafé: 
Zal moeilijk worden, zeker met dat rookbeleid en alle regels erbij. 
 
Eigen voorkeur; karbonade/aardappels, erwtensoep, chinees of pasta: 
Doe maar karbonade/aardappels. 
 
Vind je het ook zo erg dat de kabinetsformatie zo lang duurt? 
Ja, dat duurt nu wel erg lang. 
 
De verhouding met TVO: 
Dat was jaren terug slecht, maar wordt weer beter. 
 
De muiterweek 2010 was weer top: 
Ja, een leuk team met goede activiteiten met sport en kauwgumbal rally. 
Veel teams deden mee. 
 
Geef goede volgorde; ’s morgens na wakker worden ga ik eerst ontbijten / 
toiletteren / hond uitlaten / krant lezen / aankleden: 
Toiletteren-aankleden-ontbijten-krant-lezen. 
 
In Beckum hebben ze het goed voor elkaar, maar…: 
Er is geen winkel, er is helemaal niets te doen. 
 
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Mn.moeder… mensen met een grote bek over een ander die zelf niets 
presteren. 
 
Humor is Van ’t Hek, Jiskefet, mr.Bean, de Lama’s of Van Duin: 
Doe maar mr. Bean. 
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Favoriete tv programma’s en muziek: 
Voetbal en wielrennen / U2 en verder jaren ’80. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Naar Nieuw Zeeland om de natuur en rust. 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Goede seks en een halve haan. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Dat TVO 1 een keer weer kampioen wordt, maar dan moeten ze wel gaan 
voetballen… 
 

Dag van de Wraak… 
Maandag 12 juli 2010 gaat de geschiedenis in als de Dag van de Wraak. 
Wraak op het te harde spel van (enkele) Nederland(ers) op 11 juli bij de 
nederlaag tegen Spanje op de WK-finale voetbal in Zuid Afrika, waar 
honderden miljoenen getuige van waren. Was het verlies mede schuld van 
arbiter Webb en 2x falen van Robben voor open doel? Niet dus, Spanje 
was de betere, completere ploeg en dus verdiende winnaar. Overigens 
restte Oranje een fraaie 2e plaats en liet het Nederlandse publiek dinsdags 
bij de huldigingen massaal zien hoe positief het Oranje legioen toch is. Dat 
ging óók de wereld over! 
Maar 12 juli nam de natuur wraak op het droge, tropische weer, dat ons de 
weken ervoor teisterde. Valwolken, wind met orkaankracht en heftige 
slagregen trok ‘s middags over Nederland. En nu was ook het Twente aan 
de beurt en een deken van lugubere duisternis, stormstroken en gierende 
wind zorgde voor een zeldzaam natuurverschijnsel. Binnen een ½ uur was 
er grote ravage in het gebied Hengelo-Oele-Beckum (en verder). Waar 
bomen als luciferhoutjes afknapten en op daken en wegen neerstortten. 
Een aantal schuren en huizen liepen forse schade op en struiken, 
fruitbomen en moestuinen werden vernield. Ja, we hadden eindelijk water 
gekregen waar de natuur naar smachtte, maar op deze manier hoefde nou 
ook weer niet. De meeste schade in ons gebied was op stroken aan de 
Sluitersdijk-Engelbertsweg-Ganzebosdijk-Wolfkaterweg eo. Daar konden 
een aantal aanwonen-den letterlijk over meepraten. (Vooral Truus en 
Marinus Vossebeld beleefden hachelijke momenten toen ‘een halve boom’ 
dwars door de voordeur hun huis binnendrong!). Nog weken daarna 
werden er neergevallen bomen en takken gesnoeid en gezaagd, daken 
hersteld en de rotzooi opgeruimd. Inderdaad; dat er nauwelijks of geen 
persoonlijk letsel – behalve de emotionele – is opgelopen kun je gerust een 
grote meevaller noemen. Maar de natuur had nadrukkelijk gesproken op de 
dag van de wraak                                                                  Jan Ottink 
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TVO instuif 
Op zaterdag 4 september vond de jaarlijkse instuif weer plaats. Een 
middag waarin de jongste kinderen uit Beckum (groep 2 t/m 4) kennis 
kunnen maken met de verschillende sporten van TVO. Het weer was goed, 
er waren genoeg vrijwilligers en de kinderen deden fanatiek mee. Andere 
jaren deden we verschillende spelletjes, dit jaar was er voor gekozen om 
een voetbal, volleybal- en handbaltraining te geven. De kinderen hebben 
een goed beeld gekregen van de sporten, waardoor de eersten zich al 
hebben aangemeld!Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die op deze 
zaterdagmiddag hebben geholpen bedanken! 
                                                                           De instuifcommissie 
 

 
PERSBERICHT 
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo  
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) is een organisatie voor 
vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. Zij kunnen bij het 
SVH terecht voor: 

• Informatie en advies: men kan bij ons terecht met allerlei vragen 
omtrent vrijwilligerswerk 

• Bemiddeling:middels een digitale vacaturebank en persoonlijk 
contact bemiddelen wij tussen vrijwilliger en organisatie. 
Vrijwilligers kunnen we helpen bij het vinden van vrijwilligers-werk. 
Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen bij ons hun 
vacatures kosteloos aanmelden  

• Deskundigheidsbevordering: wij verzorgen cursussen voor de 
Hengelose vrijwilligers 

• Maatschappelijke stage: ook voor alle vragen over maatschap-
pelijke stage kan men bij ons aankloppen  

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo is onderdeel van SCALA en te 
bereiken via de onderstaande gegevens: 
Drienerstraat 43 Tel: 074-2594841 
 
E. info@vrijwilligerswerkhengelo.nl 
I. www.vrijwilligerswerkhengelo.nl 
 
Openingstijden SVH: 
Maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur 
Het is natuurlijk mogelijk om buiten deze tijden om een afspraak te maken. 
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We herdenken… 
Soms wordt je opgeschrikt door onheilspellende berichten in de 
samenleving. Of het nu natuurrampen ergens in de wereld zijn of 
overlijden van een goede bekende of familielid in uw omgeving. En dan 
spreek je soms van ‘zomaar ineens’ en een andere keer van ‘het zat eraan 
te komen’. Maar het persoonlijke verdriet bij de familie blijft onmiskenbaar. 
Begin augustus overleed ‘zo maar ineens’ Jozef Derkink, hij mocht maar 
60 jaar worden. Jozef leerde manmoedig omgaan met zijn persoonlijke 
situatie van beperkingen en maakte zich geregeld verdienstelijk bij TVO 
met losse hand- en spandiensten bij acties vanuit de handbalafdeling. Ook 
was hij trouw bezoeker van kaartgroepjes, oa. de kaartclub in de TVO 
kantine. 
Een week later overleed Rudolf Breteler op de gezegende leeftijd van 90 
jaar. Rudolf had zich de laatste 10 jaar dienstbaar gemaakt bij 
accommodatie-zaken voor TVO tennis. Zijn trouwe dienst werd onlangs 
nog door TVO tennis gewaardeerd en in BBB vermeld. 
Beide families wordt sterkte toegewenst om het verlies te verwerken. 
 

Wist u datjes… 
> Twee maanden al wordt er weer geploeterd op de velden, de 
oefenpartijen werden met wisselend succes afgewerkt op fraaie groene 
velden. Door veel inspanningen van alle accommodatiemedewerkers zijn op 
de velden; zoden gelegd (hoofdveld), is gesproeid, bewerkt, doorgezaaid, 
doelen geschilderd, hout/takken opgeruimd na de storm, lijnen getrokken, 
borden schoongemaakt enz… 
> Een incompleet TVO1 remiseerde tegen Sportlust Vr (0-0), bekerde bij 
en tegen Avanti (0-2) en liet de punten onnodig bij RKSV. Thuis tegen 
Losser speelde TVO de 2e bekerpartij; een bemoedigende pot, waarin met 
veerkracht een 0-3 achterstand werd omgebogen naar 3-4 verlies. De 
bekersessie eindigde bij LSV, wederom enkele afwezige spelers en 
oppassen bij de (bekende) ‘pietlutscheids’, schade 1x geel… Tweemaal liet 
het veelbelovend spelende TVO een voorsprong glippen; 2-2 eindstand… 
> TVO2 oefende tegen WVV2, kwam zowaar op een 1-3 voorsprong om op 
4-3 te eindigen. De lagere elftallen hadden meteen al krapte aan spelers. 
Vanuit het 2e werden spelers bij het 4e en 5e ‘aangeplakt’. Tegen VIOSB 
teams wonnen het 4e met 3-2 en het 6e met 12-5(ongeveer). 
> Vervolgens verloor een optisch sterker TVO2 bij WVV3 met 2-0, bekerde 
het 3e naar 4-1 winst op Hector3, liep het 4e tegen 4-9 verlies aan tegen 
WVV7 en ook TVO5 beet in het stof (nou ja stof…) tegen Enter5 met 2-5… 
> TVOa1 remiseerde in een stevige pot met 3-3 tegen Almelo, TVO5 kon 
het niet bolwerken tegen Diepenheim (0-2) en het 4e verloor bij Hector. 
TVO3 moest in de 96e minuut (met 9 man door blessures) een nederlaag 
slikken bij Markelo3 en het 2e sloop sober langs GFC2 dankzij 2 treffers van 
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Luuk G. TVO1 had een pijnlijke, valse start tegen Buurse. Na een 1-2 
ruststand walste een sterker Buurse over het onsamenhangend spelend 
TVO. ‘Er was geen houden meer aan’, eindstand 1-6, enkele blessures plus 
4 gele kaarten… 
> TVO2 oefende nuttig tegen BSC/Unisson2 doch verloor met 1-3, maar de 
1ecompetitiepot werd gedecideerd afgerekend van Twente3; 4-1 winst. B1 
deed het netjes tegen Rood Zwart en hield de volle buit met 5-2 thuis. 
TVO4 zag Twente na de rust weglopen naar een 2-7 zege en het 3e moest 
het onderspit delven tegen HSC5. TVO5 won fraai in Goor bij GFC en het 6e 
liet zich door NEO in de kaart spelen; onnodige irritatie en een 2-5 
nederlaag. TVO1 nam bij BSC/Unisson revanche op de miskleun een week 
eerder. Het zat in het begin wel even mee, TVO ontsnapte maar toen 
toonde het 1e karakter. Koelbloedig werden de Boekeloërs met 0-3 
verslagen… 
 
OPINIE; wereldvisie door Jan Busscher 
Politiek en “de gewone man” 
 
Nu we in Nederland met vallen en opstaan afstrompelen op een 
extreem-rechts kabinet is dat geen reden om de vlag uit te steken 
zou ik zeggen, integendeel. 
De geschiedenis heeft ons geleerd dat nationalistische partijen met een 
socialistisch programma weliswaar democratisch gekozen kunnen worden 
maar vaak desastreuze gevolgen hebben. De geschiedenis leert ons ook 
dat mensen niets van de geschiedenis leren. De hele leugens en halve 
waarheden die het huidige debat domineren scheppen een dusdanig 
klimaat dat CDAer Klink,( ja inderdaad, die inkoper van die 34 miljoen 
griepvaccins), het zelfs te gek wordt.  Een van de paradepaardjes waar de 
PVV mee schermt is  “de gewone man”, oftewel de stem van “het volk”. 
Dat de “gewone man” een fictie is wordt voor het gemak vergeten. Dat 
“het volk”  bestaat uit alle burgers van dit land wordt al helemaal 
genegeerd. De “gewone man” op wie de haatzaaiers zich beroepen is 
meestal Iemand die de media na praat, en de media als waarheid ziet. Een 
gezonde gedachtenwisseling met deze medemensen heeft meestal ook 
geen zin, want zij zitten vaak vastgenageld in vooroordelen en staan 
daardoor totaal niet open voor andere bronnen en meningen. De 
onderliggende reden waarom mensen zo zijn geworden is angst. Mensen 
zijn in de geschiedenis onbewust enorm getraumatiseerd door ondermeer 
al die oorlogen, niet zo zeer omdat ze gebeuren maar meer omdat zij 
"denken" dat ze er niks tegen kunnen doen. Hierdoor geven zij hun stem 
(macht)  weg aan een partij, in de hoop dat die met zijn macht wel een 
betere wereld kan geven, het tegendeel is waar.  
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De ‘Partij van Verdeeldheid en Vreemdelingenhaat’ heeft dankzij deze 
angst bij de verkiezingen goed geboerd. De “gewone man” zegt de 
westerse waarden en normen te willen verdedigen en denkt dit te kunnen 
bewerkstelligen door te morrelen aan de fundamenten van de rechtstaat. 
De “gewone man” wil meer blauw op straat, meer camerabewaking en het 
leger inzetten tegen hangjongeren onder andere. De “gewone man” wil 
niets meer of minder dan een dictatuur! Tja, dan kan je denken ware het 
niet verstandiger dat de “gewone man” ook zou bedenken dat angst nog 
altijd een slechte raadgever is. En dat de PVV, door haat zaaien en met de 
suggestieve bedreiging van onze cultuur, de cultuurverschillen alleen maar 
uitvergroot tot onwenselijke tegenstellingen. Op deze manier komt men 
vanzelf lijnrecht tegenover elkaar te staan, en bereikt men dus precies dat 
wat men niet wil en waar men juist zo bang voor is. En ironisch genoeg is 
dit dan weer precies zoals de machthebbers achter de schermen het 
hebben bedacht. Zo hebben ze het volk al eeuwen bespeeld. Verdeel en 
heers, houdt het volk dom, bang en afhankelijk, houdt ze bezig met 
hersendodende TV en reclame (de moderne versie van “brood en spelen”) 
en laat ze werken voor jou rijkdom! Af en toe de gemoederen zo ophitsen 
dat men als vechthonden een oorlog wordt ingetrokken, (oftewel het 
creëren van een nieuwe kapitaalstroom richting deze elite) waarna de 
berooide overlevenden na alle ellende wederom  hun wonden kunnen 
likken om vervolgens in gepaste vreugde weer aan de wederopbouw te  
beginnen. Dit wordt  dan weer mogelijk gemaakt door een onmogelijk 
terug te betalen lening van diezelfde elite. Daarna wordt het spel weer van 
voren af aan afgedraaid, net zolang tot een overtuigend percentage van de 
bevolking zijn oogkleppen heeft afgezet. 
                                                                                      Jan Busscher 
 
Zijlijn De geschiedenis herhaalt zich 
Afgelopen zondag was onze schoonzoon jarig en daar waren wij natuurlijk 
uitgenodigd. Onze kleinzoons en een vriendje waren ook van de partij. Op 
een bepaald moment vroeg Karin, onze dochter, Mam, wat vind jij nou van 
Ben zijn kapsel ? Ben heeft mooi blond haar, maar het is te lang, hij strijkt 
er de nodige gel in en kamt het alle kanten uit ! Ook ik vind het geen 
gezicht.  Maar ik laat het in`t midden en zeg, nou ja, als Ben dat mooi 
vindt ? Ben grijnst en de moeder trekt een lang gezicht tegen mij. 
Dertig jaar geleden had ook onze zoon lang haar en kapotte spijkerbroeken 
aan. Toen vond ik hem ook op een kermisjong lijken. De tijd leert dat dat 
allemaal tijdelijk is. Groepsgedrag! In die tijd studeerde Erwin -onze 
oudste- in Groningen en als hij daar op maandagmorgen naar toe liftte, 
trok hij wel een nette spijkerbroek aan, anders lieten ze hem aan de kant 
van de weg staan.Ze weten precies van de kip en ei als het in hun kraam 
te pas komt.                                                                 Rie Menkehorst 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 07, 2010 pagina 24 
 

Dorpsraad nieuws 
Voor wie is de attentie?   Wie bedenkt een passende naam? 
Het is zover, we kunnen een naam bedenken voor het woongebouw voor 
de doelgroep senioren. (wozoco: mogen we niet zeggen). Het historisch 
archief  heeft al met ons meegedacht, maar ze vinden het moeilijk om 
een passende naam aan te dragen. Hun voorstel is, laten de dorpsgenoten 
met ons meedenken, daarom bij deze: Wie denkt er met ons mee voor een 
passende naam voor de "wozoco"? 
Tot 1 november kunt u een naam aandragen bij het secretariaat van de 
dorpsraad.secretariaat@dorpsraadbeckum.nl. 
Rob van der Keur   Pastoor Ossestraat34  7554 SW Beckum. 
(Het nieuwbouw huis links naast de bakker.) 
In overleg met het historisch archief zal de dorpsraad de beslissing nemen 
over de naamgeving. 
De persoon die de winnende naam aandraagt zal verrast worden met een 
attentie. 
Graag zien we uw reacties tegemoet,                         Dorpsraad Beckum 
 
Laatste oproep mutaties nieuw telefoonboekje. 
Tot uiterlijk 15 oktober is het nog mogelijk mutaties door te geven voor het 
nieuwe telefoonboekje. De werkgroep zal niet eigenhandig wijzigingen of 
mutaties doorvoeren als deze niet door de betreffende persoon is 
aangegeven. Mocht u zien dat de gegevens van uw buren of bekenden niet 
(meer) kloppen spreek dan de persoon aan en laat hem/haar de 
wijzigingen alsnog doorgeven. 
Via de website van de dorpsraad kan u digitaal de wijzigingen melden. Of u 
gebruikt bijgaand formulier en doet deze in de brievenbus aan de Pastoor 
Ossestraat 34 (secretariaat). Dank voor ieders medewerking. 
 
Oproep 2 bedrijfsadvertentie plaatsen in het nieuwe telefoonboekje 
Beckum/Oele 
Onlangs hebben een groot aantal bedrijven, die actief zijn in Beckum / 
Oele of waarvan de eigenaar in Beckum / Oele woont, een brief ontvangen 
waarin zij wordt gevraagd een advertentie te plaatsen in het nieuwe 
telefoonboekje. Mocht u ook een bedrijf hebben en een advertentie willen 
plaatsen, maar géén brief hebben ontvangen, laat dat dan even weten. De 
advertenties zijn fullcolour, formaat visitekaartje en kosten € 25,- voor 2 
jaar. U kunt bellen met 074-3676677of een mail sturen aan 
communicatie@dorpsraadbeckum.nl. Wij regelen dan zo snel mogelijk dat 
u ook in het telefoonboekje komt. Verspreiding van het nieuwe 
telefoonboekje  is gepland in de maand december. 
.                                                                 Marianne ter Bekke 
                                                                  Portefeuille Communicatie 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 07, 2010pagina 25 
 

Mutatieformulier Telefoongids Beckum 

  

Oude gegevens 

Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

Bedrijfsvermelding   

Nieuwe gegevens 

Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

Mobiel nummer   

Mailadres (indien gewenst)   

Bedrijfsvermelding   
 

Graag inlveren op: 

Pastoor Ossestraat 34 

Pastoor Eppinkstraat 60 
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Persoonlijk 
Geboren; Jip en Lynn, zoon en dochter van Stefan en Simone de Wit 
 Lars, zoon van Robert en Anita Wielens 
 

Bedankt 
We willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven die we 
hebben ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Rudolf 
Breteler. Bedankt voor uw betrokkenheid, de kaarten en bloemen, 
telefoontjes, hulp en steunbetuigingen in welke vorm dan ook. 
Dit hebben we bijzonder op prijs gesteld. 
                                                                                   Familie Breteler 
 

’n Krüüske van de Veardaagse 
Bennie har al joaren het idee um de veerdaagse van Nijmegen te loop’n. 
Umdat de verplaatsing van ziene boerderiej d’ran zit te kom’nb unt er efkes 
gen veark’n woar hee achteran mot; dus tied genog um hele eandsvot te 
trean as vuurbereiding. 
Toen het zo wied was gung hee tehoop met Diny noar Nijmegen en 
ze hebt er nen merakels mooie wek had, Bennie lopend en Diny op de 
fiets. Noa veer daagn waandeln gung het plezearig wier op hoes an. 
Bennie zónder bloar’n mar met ’n mooi kruuske. Noe is hee met ’t loopvirus 
besmet en wil hee temet geern de Kennedymars loopn. 
Wie bint trots op hem en wenst hem völ succes. 
                                                                  Diny, Rianne en Rik Lansink 

 
Felicitaties voor Bennie Lansink! 
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Heuse ooievaars gesignaleerd in’ Hoonhook! 

 

 
De storm hield ook in/rond Beckum hevig huis (lees ook Dag vd Wraak!) 
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De gecorrigeerde Hagmolenbeek; voor en na de ‘watervloed’ eind augustus 
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Ook in de Wildbaan stonden de straten blank (foto Paulien Breukers) 

 
 

Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Oktober. 
Za. 2 okt. 19.30 uur : Géén viering. 
Zo. 3 okt. 09.00 uur : Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Escher. 
    Zang:Dames-en Herenkoor. 
Za. 9 okt. 19.30 uur : Gezinsviering.Woord-en Communieviering. 
    Voorganger:Pastor Klaassen. 
    Zang: Blasiuskids. 
Zo.10 okt. 09.00 uur : Géén Viering. 
Za.16 okt. 19.30 uur : Géén Viering. 
Zo.17 okt. 09.00 uur : Woord-en Communieviering. 
    Voorganger: Pastor Ogink. 
    Zang: Contrast. 
Za. 23 okt. 19.30 uur : Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Er is géén zang. 
Zo. 24 okt. 09.00 uur : Géén Viering. 
Za. 30 okt. 19.30 uur : Géén Viering. 
Zo. 31 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Geurts. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Wijzigingen Voorbehouden. 
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Mededeling: 
Op Zaterdag 9 Oktober is er tussen 10 en 12 uur bij ,”’t PROGGIEHOES” 
gelegenheid om kleding te geven voor de Aktie “Mensen in nood”. 
De kleding moet goed verpakt zijn. 
 

Datumbank 
 6 okt.  Dorpsraad vergadering 
 6 okt.  WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 
  Bentelo 
15 okt.  Jeugdraad, Themafeest "Western avond'' ’tproggiehoes 
  21.00 uur. 
16 okt.  Oud Papier 
20 okt. WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo 
 3 nov.  Dorpsraad vergadering 
 3 nov.  WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo 
17 nov.  WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo 
19 nov.  Dart Oud en Nieuwe tournooi voor leden en niet leden; 
  ‘tProggiehoes 20.00 uur 
20 nov  Oud Papier 
 1 dec.  Dorpsraad vergadering 
 1 dec.  WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum” 

Bentelo. (St. Nicolaas)  
 
Vakantiedata schooljaar 2010-2011: 
Herfstvakantie  maandag 25-10-2010 t/m vrijdag 29-10-2010 
Kerstvakantie  maandag 20-12-2010 t/m vrijdag 31-12-2010 
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011 
Paasweekend  vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011 
Meivakantie  maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011 
Hemelvaart  donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011 
Pinkstervakantie  maandag 13-06-2011 t/m vrijdag17-06-2011 
Zomervakantie  maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 
MOP 1; de oale tied is de tied dat ’t de leu zo slech gung… 
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Levenslust vertelt… 
 
Over een maand is zover. Levenslust weer op de planken! Dit keer wordt 
de komedie “Niet elke haan kraait” gespeeld. En ik waarschuw al vast; 
we gaan een serieuze aanslag  op uw lachspieren plegen! Want de 
bijzondere personages en vreemde verwikkelingen in dit stuk hebben 
tijdens de repetities al de nodige lachbuien opgeleverd. Het wordt nog een 
hele strijd voor de spelers het hoofd koel te houden op het podium. Ik zou 
zeggen, neem geen risico en neem  een extra zakdoek en/of onderbroek 
mee naar ’t Proggiehoes!  
 
De vorige productie waren we apetrots dat we met Daan Nibbelink een 
debutant in ons midden hadden. En opnieuw zal een nieuwkomer een 
bijdrage leveren in dit stuk. Mayke Mentink zal zowel op als achter de 
schermen Levenslust komen versterken. We wensen haar uiteraard veel 
succes en ik zou zeggen: “komt dat zien”!  
 
Om u een beetje in te stemming te brengen even een korte inhoud van de 
komedie: 
Aal is getrouwd met Dries. Aal moet een eeuwigdurende concurrentiestrijd 
voeren met alles wat vrouwelijk en blond is. Dries, die niet onaangetast is 
gebleven door de tand des tijds, acht zijn marktwaarde nog zeer hoog en 
laat geen kans voorbij gaan om zijn jonge, aantrekkelijke en liefhebbend 
vrouw te kwetsen. Hij krijgt daar alle kans toe als Aal en hij de vakantie 
doorbrengen in een Twents pension, waar alles wat vrouwelijk en blond is 
"zomaar losloopt". Totdat Aal, met behulp van sympathiserende 
hotelgasten, zich bewust wordt van haar eigenwaarde en aandacht krijgt 
van al wat mannelijk en gespierd is. Dat wekt bij Dries natuurlijk een heel 
ander soort hanengedrag op! 
 
De speeldata zijn 22-23-24-29-30-31 oktober. 
De kaartverkoop start op donderdag 23 september. 
We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in ’t Proggiehoes. U kunt 
uw kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, telefoonnummer 
074 – 3676442. Zoals bekend kunt u  op www.levenslust.com zien op 
welke data nog kaarten beschikbaar zijn.  
 
                                                                            Namens Levenslust,   
                                                                            Arjan Lammers 
 
Mop 2;  van kleine voonk’n keump groot veur… 
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Deze maand… in één volzin 
Wat is dat toch wat daar in Hengelo waar ze al jaren verbaal rollebollen en katten 
over de marktinrichting, want  de Brinktoren, de lindes, de kale vlakte, het moest 
allemaal aantrekkelijker en nu duiken beren en andere schepsels op om voor 
450.000 euro (of zoiets) het Hengelose centrum aantrekkelijker maken en ook; de 
politiek zit maar te worstelen met wantrouwen, (in) formateurs die af en aanlopen, 
wel/niet gedogen en dat soort mist hetgeen niet wegneemt dat in Beckum het 
nieuwe handbalveld nu dan in gebruik is en de bouw vh. woonzorgcomplex voor 
ouderen (bijna) van start gaat… 
 
Nog Even Dit 
De respectievelijk TVO jaarvergaderingen komen er aan in oktober en/of november. 
Voor de omni lopen belangrijke zaken als bomen herplant plan, overleg met 
gemeente en wellicht nog een feestelijk tintje tav. de ingebruikname van het 
nieuwe (handbal)sportveld, wie weet? Het TVO Gilde kent een tussentijdse mutatie 
en kan bij de komende omni-jaarvergadering een nieuw lid verwelkomen!!  
 
Maandagavond ontvangen; Alle KWF collectanten worden bedankt voor 
de inzet en het mooie opgehaalde bedrag van 1136,62 euro!  
 
 
 
 
Tarieven advertenties:   
   

Kleurenadvertenties: 
v.a. maart 2011 plaatsingmogelijkheden nieuwe  kleurenadvertenties 
   

Zwartwit advertenties: 
1/4 pag. (132x47mm): eenmalig = €15; vervolgplaatsingen €10; 10 plaatsingen= €70 
1/2 pag. (132x97mm): eenmalig = €25; vervolgplaatsingen €17; 10 plaatsingen= €110 
1/1 pag. (132x196mm): eenmalig = €40; vervolgplaatsingen = € 25; 10 plaatsingen = €180 
  

‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = €2,50 
 
Digitale bestanden advertenties te zenden naar: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
 


