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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 20 euro per jaar. 
Info/opgave via. Ria Jannink: 3676430. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
teksten & coördinatie 
opinietekst 
vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB 
afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Johan Menkehorst: 3676590 
3676601 

 
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; 
bankrekeningnr. 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 in 2011: 21 september - 26 oktober - 23 november 
- 21 december. 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 
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Jaargang                            Nummer 
 
33                                              07 
 
En weer is een zomer met opwindende, spraakmakende, dramatische  en 
memorabele zaken aan ons voorbij getrokken. Er gebeurde van alles, het 
heeft ons soms diep geraakt, maar we werden alras weer meegesleurd in de 
dingen van alle dag. In deze BBB wordt teruggekeken op- en verslag gedaan 
van Beckumer zaken en activiteiten in die maanden. En wordt vooruit geblikt 
op belangrijke gebeurtenissen de komende maanden. Veel leesplezier! 
 
 

Laatste week nieuws 
 
De eindredactie heeft niet alles op de valreep meegekregen,maar de 
volgende sportflitsen weten we te melden; 
>TVO2 leek bij HSC4 bij 0-2 naar winst te spelen, maar zagen helaas dat 
gastheren de zege pakten in de laatste fase; 3-2. 
 
>Het TVO zaalteam begon voortvarend in de 2e klasse; 9-2 winst bij 
Drienerlo en TVO1 ontving Erix, kon na rust een 3-2 voorsprong pakken 
met vervolgens kans op de zege. Doch een ‘zware’ penalty werd dankbaar 
door de gasten benut, 3-3- derhalve… 
 
TVO jaarvergaderingen; (voor zover bekend op17 september); 
Voetbalafdeling; 17 oktober en handbalafdeling; 24 oktober, 20 uur. 
 

Goede collecte opbrengsten! 
De Maag Darm en Lever collecte in juni te Beckum heeft € 322,59 
opgebracht. De KWF (kankerbestrijding) collecte van september heeft in 
Beckum en Oele het mooie bedrag van € 1032.- opgebracht. 
Alle collectanten; hartelijk bedankt! 
 
Net voor het ter perse gaan van deze BBB meldde de sv TVO jeugdstaf; 
Het jeugdkamp 2012 staat gepland op 13 - 14 - 15 april 2012. 
 
De volgende BBB verschijnt dus 26 oktober as. kopij 19 okt. binnen 
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Het eerste beton is gestort 
De kogel is eindelijk door de kerk. Eindelijk ja, dat mag wel weer eens gezegd 
worden. Want het traineren van het Wozoco-project, dat tot de bouw van het 
senioren zorgcomplex gaat leiden, heeft jaren geduurd. De Provincie was 
halsstarrig, men keek veel naar elkaar,  men moest geregeld bovenliggende 
instanties etc. raadplegen, een vleermuizen populatie zorgde voor vertraging, er 
waren misver-standen tussen de bouwcoöperatie en gemeente, er werd gedelibe-
reerd over vergunningen en bestekken en de constructie/bekisting voor de 
fundering bevatte op de valreep ‘ondeugdelijkheden’.  
Natuurlijk, kritische deskundigen – zoals er velen zijn als er iets in Beckum van de 
grond moet komen – zullen roepen; ho, ho, maar zo was het niet helemaal. Maar 
dat deze scribent en met hem vele Beckumers een zorg zijn. Het heeft allemaal veel 
te lang geduurd, dát is een feit… 
 
Nu vooruit blikken is de beste remedie, laten we de zegeningen tellen. De eerste 
steen is gelegd, oftewel het eerste beton is gestort. Tevredenheid alom dus op 15 
september op die zonnige donderdagmiddag. De heren Gockel en Pinkhaar van 
Welbions, alsmede burgemeester Kerckhaert schetsten het (lange) voorbereidings-
proces ‘Door een complex aan factoren had het allemaal zo lang geduurd, want 
veel belangen steken in een klein dorp als Beckum elkaar’. Memorabel was een 
vergelijking van de burgemeester over de voortgaande vergrijzing: ‘In 1982 waren 
er 118 65 plussers, in 2010 echter al 182’. De werkgroep van de Dorpsraad die de 
realisering vh Beukenhof complex begeleidt, kreeg een pluim voor hun werk. Van 
het complex met 14 appartementen (plus een ontmoetingsruimte) zijn er al 12 
besproken door toekomstige bewoners. Beckumer Hendrik Wijlens (88) hees, 
samen met burgemeester Kerckhaert, de vlag bij het te bouwen complex. Veel 
komende bewoners, noabers, medewerkers van de aannemers en diverse 
genodigden waren getuige. En nu maar hopen dat de bouw voortvarend verloopt 
en de streefmaand van ergens najaar 2012 het complex gereed is voor bewoning! 
                                                                                    Jan Ottink 
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Wat u allemaal leest in deze september BBB 
> LAATSTE WEEK NIEUWS   >WANDELTOCHT 
>TVO BESTUURSTAFEL   > HELDEN VAN TOEN 
>DORPSRAAD ACTUA   > LUNEBURGER KARTOFFELN 
>NABERICHT PINKSTERFEESTEN  > CARBAGERUN +SPONSORGIFT 
>SOLIDARITEIT GEVRAAGD   > NIEUWE HANDBALTRAINER TVO 
>ALLES OVER DE MUITERWEEK 2011  > OELER VOLKSFEESTEN 
>INZAMELCONTAINERS VOOR KUNSTSTOF > OSTEOPATE IN BECKUM 
>WIST U DATJES    > WERKGROEP JEUGD NIEUWS 
>GEKISSEBIS GEMEENTEN –COLUMN  > IN MEMORIAM JOHNNY LEUSSINK 
>RUILBEURS    > GASTGEZINNEN IN BECKUM 
>STEPELOLOOP    > BERICHT WERKGROEP AED 
>TWINTIG VOORZETTEN BART OTTINK > TVO FOTOBOEK 
>BEDANKJE    > BOUW BEUKENHOF GESTART! 
>ZO ZIEN IK ‘T    >OPINIE; GEZONDHEIDSZORG 
>NIEUWE SCHEIDSRECHTERS TVO  > PAROCHIENIEUWS 
> LUK AKKEFIETJES   > DATUMBANK 
> NIEUWS JEUGDRAAD   >LEVENSLUST 
 
 

Solidariteit verwacht 
‘Het leukste dorp in Overijssel’ was een zomeractie van RTV Oost en de 
regionale pers. En kende meer dan 100 aanmeldingen. In principe een 
aardig initiatief, ‘maar wat heb je eraan’ was een veel gehoorde 
opmerking. Je kunt je profileren als actieve gemeenschap, laten zien wat je 
allemaal te bieden hebt. Kortweg gezegd, als trotse inwoner reclame 
maken voor het dorp waar je in woont. Voor Twente zijn Enter, Borne en 
Bentelo in de finale beland. We schrijven juli 2011. 
Beckum deed ook mee, maar ondanks enkele tientallen leuke reacties 
kregen de Beckumers geen koorts om massaal te reageren. Er was feitelijk 
geen regie, geen centrale stimulans om breed aan de weg te timmeren. 
Dat was er in Bentelo dus wel, waar ze op een aantal fronten de laatste 
jaren toch al veel enthousiasme en ‘dorpsinzet’ kunnen opbrengen. Dat 
moet je als noaber waarderen en respect daarvoor natuurlijk. Nou denk ik 
niet dat veel mensen in Beckum verdrietig zijn en wakker liggen van ‘deze 
gemiste kans’. Die kans krijgen we wel bij diverse komende dorps-
ontwikkelingen. Dan wordt solidariteit, uit één mond stevig de stem laten 
horen richting gemeente, dus krachtdadigheid verwacht. Laten we daar op 
inzetten!! (inderdaad, als deze BBB verschijnt op 21 september, is ook de 
plenaire bijeenkomst op initiatief vd Dorpsraad. Dan moet Beckum één 
front gaan vormen!!). 
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                                                                                          Jan Ottink 
 

In Memoriam 
En dan valt alles om je heen even stil….. 

 
Er waren al voorboden van een negatieve ontwikkeling omtrent het 

ziektebeeld van Johnny Leussink. Maar vooralsnog bleef hij hopen op 
goede uitslagen van de onderzoeken. Het mocht echter niet baten, het 
ziekteproces verergerde snel en ineens bereikte ons het onwerkelijke 

bericht van het overlijden van 

Johnny Leussink 
Hij mocht slechts 59 jaar worden. 

 
Johnny was geheel ingeburgerd in Beckum, sociaal betrokken en met veel 

verdiensten voor TVO. Na zijn actieve voetbalperiode een aantal jaren 
kantinebeheerder en vervolgens bestuurlid afd. voetbal. Ook was hij 

sponsor van TVO en lid van het profvoetbal organisatiecomité. 
 

We wensen Marietje en de familie veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies. 

 
Omni- en  voetbalbestuur TVO 

 
 
 

Ruilbeurs 
Geachte ouders, 
Gezien het aantal reacties op ons voornemen om een ruilbeurs voor 
voetbalschoenen voor de jeugd op te starten hebben wij helaas moeten 
constateren dat dit in Beckum geen kans van slagen heeft. 
Bij deze willen wij de  mensen die wel hebben gereageerd bedanken. 
Namens de Jeugdcommissie voetbal. Met vriendelijke groet, 
                                   Corrie Koppelman     c.koppelman@planet.nl 
                                         Richard Lelifeld          r.lelifeld@home.nl 
 
 

Nog even over de Pinksterfeesten 
De organisatie vh. vrijdagavond programma wil melden ‘dat het moeilijk is 
om elk jaar weer iets te organiseren dat voor iedereen leuk is, maar toch 
hadden we dit jaar weer een bijna volle tent’. En ook bedanken ze Gini 
Heijmerink (10 jaar), Irma ten Dam (10 jaar) en Ronnie Morsink (3 jaar) 
voor hun inzet voor de vrijdagavond-commissie. Waarvan acte!! 
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Muiterweek 2011 
Rally was top, trio-triatlon verdient meer volk 
De kauwgumbalrally was bij de afgelopen Muiterweek ontegen-zeggelijk de 
regionale blikvanger. Bijna 60 teams gaven zaterdags gaven acte de 
presence bij de start voor cafe Halfweg. 
En honderden toeschouwers genoten van de bolides; van ‘opgekrikte’ 
afdankertjes tot heuse stoere rallywagens. Egbert Pasman deed, als 
navigator bij Harry Boenders, ook mee. “Mooie tocht, prima georganiseerd 
ook. We ‘vergaten’ soms af te slaan en reden daardoor wel 80 km extra. 
Ach ja, dan kom je een kwartier te laat binnen. Maakt niet uit, het was een 
mooi evenement”. Vrijdags ervoor brak de zon letterlijk door voor de 
organisatie van het grasvolleytoernooi. Zo’n 40 ploegen streden op 8 
velden tegen elkaar en het was inderdaad zowaar droog geworden… Door 
de strak gehanteerde schema kon net voor het donker de finale afgewerkt 
worden. In een goede sfeer werd met veel inzet gestreden door de 
geformeerde buurtploegen; prestatief en vooral recreatief (in de loop van 
de avond!). Cafe Halfweg zat -inclusief het terras- eivol nadien. De 
muiterweek kende woensdag de ouverture met ‘ouderwetse’ bingo en 
pokeren en de deelnemers in het volle café speelden met passie hun spel. 
Duckweed, disco Eighty Eight en plaatselijke artiesten traden op. 
 
Volgend jaar hopelijk meer publiek en deelnemers 
Zondag stond de trio-triatlon op het programma. Het miezerige weer 
beloofde niet veel goeds, enkele koppels en solisten haakten helaas af. 
Maar zie… tegen half drie, toen de eerste fietsers in Beckum arriveerden, 
brak de zon aarzelend door en was het fijn toeven rond Halfweg.. Jammer, 
dat door het weer de belangstelling wat tegenviel en ook; het aantal 
deelnemers kan duidelijk hoger. Want zo’n mooi evenement verdient meer. 
Voor volgend jaar Beckumers en andere liefhebbers stimuleren en 
aanmoedigen om met een team deel te nemen aan de trio-triatlon kan een 
goed devies zijn… Hoe dan ook; het team Jeroen van de Keur - Wim 
Laarhuis - Mike Pot won overtuigend de trio-tratlon, waar Bennie Spanjer 
met z’n maten dit keer een bescheiden positie innam. Freek Busscher had 
als solist te hoog gegrepen. Wel moedig, maar na 2 ½ rondjes lopen was 
de pijp compleet leeg (‘rugklachten’). De laatste krachttoer van de muiters 
was maandagavond. Het café voetbaltoernooi was weer uitgebreid en ook 
damesteams namen dit jaar aan het toernooi deel. Op velden 1 en 3 en 
het kunstgrasveld werd gespeeld. 
Prima weer, sportief spel en gezellig druk. 
De voornaamste uitslagen; 
Vrijdag volleybal: 
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1. de Kater   2. de Havogangers   3. met de staart tussen de benen…. 
Zaterdag kauwgumbalrally; 
Adventure klasse: Team Geert en Jolande Oorlog Enschede 
Chrono klasse:  Stefan Pot en Freek Busscher Beckum  
Zondag Triatlon 
Winnende team: Jeroen v/d Keur, Wim Laarhuis,Mike Pot 
Maandag voetbal heren   dames 

1. Spoolder1  Peca 
2. ’t Spoortje  de Boemel 1 
3. Dwars 1  de Biester 

 

 
Kauwgumbalrally een topper 
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Jarno Blanken fietsend in actie bij de trio-triatlon 

 
De triatlon-winnaars Jeroen vd Keur, Mike Pot en Wim Laarhuis 

 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 07, 2011 
pagina 9 

 
Het muiterweek team 2011 

 
 

Persbericht van de gemeente Hengelo 
Plaatsing inzamelcontainers voor kunststof 
Geachte heer, mevrouw, 
Op woensdag 1 juni 2011 is de gemeenteraad van Hengelo akkoord 
gegaan met de invoering van gedifferentieerde tarieven bij de 
afvalinzameling (diftar). In aparte nieuwsbrieven leggen we uit wat diftar 
inhoudt. Deze nieuwsbrieven worden huis-aan-huis verspreid. Tevens 
wordt er over dit onderwerp geschreven in de gemeenteadvertentie in het 
Hengelo’s weekblad. 
 
Een van de voorwaarden bij de invoering van diftar is het gescheiden 
kunnen aanbieden van de verschillende afvalsoorten, zoals papier, glas, 
textiel en kunststof verpakkingsmateriaal. Dat moet mogelijk zijn voor alle 
inwoners in Hengelo. Dat betekent dat bewoners in het buitengebied en in 
het centrum van Hengelo ook de mogelijkheid moeten hebben om afval 
gescheiden aan te bieden. Dat is tot nu toe nog niet voor alle afvalsoorten 
mogelijk. 
 
Voor bewoners in en rondom Beckum en Oele bestaat al de mogelijkheid 
om textiel, glas en oud papier weg te brengen. Binnen de bebouwde kom 
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van Beckum wordt al het kunststof verpakkingsmateriaal ingezameld door 
Twente Milieu. 
 
Ten behoeve van de bewoners in het buitengebied en Oele hebben we 
besloten om inzamelcontainers te plaatsen voor kunststof 
verpakkingsmateriaal. 
In Oele zullen we een container plaatsen bij de carpoolstrook langs de 
Haaksbergerstraat. 
In Beckum hebben we toestemming gekregen van de Rooms Katholieke 
Heilige Geest parochie om twee containers te plaatsen op het 
parkeerterrein van ’t Proggiehoes aan de Beckumerschoolweg. Maximaal 
twee containers worden dit najaar geplaatst aan de rechterkant van ’t 
Proggiehoes (de noordkant). 
 
Wij hebben het parochiebestuur toegezegd u door middel van een brief te 
informeren over deze plaatsing. De containers zijn met name bedoeld voor 
de bewoners in het buitengebied. U kunt natuurlijk, indien u dat prettig 
vindt, uw kunststof verpakkingsmateriaal ook storten in deze containers. 
 
We realiseren ons dat vanwege ongewenst gedrag af en toe zwerfvuil kan 
ontstaan. Mocht dit gebeuren dan vragen we u dit te melden bij de 
meldingenlijn (www.hengelo.nl en dan “melding openbare ruimte”) of via 
telefoonnummer 074 – 24 59 459. 
Ook is het mogelijk voor bezitters van smart-phones om met behulp van 
de app “Buiten Beter” meldingen over de openbare ruimte door te geven. 
 
Met vriendelijke groet 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, namens dezen, 
hoofd afdeling Beleid en Advies de heer R.R. Greutink. 
 
 

Stepelo-loop 
Zondag 25 september wordt bij bedrijventerrein Stepelo de Stepelo 
loop voor de 4e keer georganiseerd. 
 
Kidsloop: 2 km, start 11.00 uur (2,50 euro) 
Solo afstanden: 3, 6, 9 en 12 km, start 11.30 uur (3,50 euro) 
Estafette: 4 x 2 km, start 13.00 uur (15,00 euro per team) 
Bedrijven-estafette: 4 x 2 km, start 13.00 uur (50,00 euro per team) 
Gestreden wordt om de felbegeerde Bedrijfs-wisselbokaal! 
Schrijf je nu in! www.stepeloloop.nl 
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Wist u datjes… 
> Toen de voebaltraining begon was het afknijpen voor de spelers, maar 
de honger naar de bal en perfecte grasmat maakten veel goed… 
> Bij het voetbaltoernooi vd Muiterweek werd ook het hoofdveld gebruikt. 
Dat deed een aantal TVOers ‘zeer’, want de mat raakte daardoor onnodig 
beschadigd. Een nader gesprek kan voor beide partijen nuttig zijn... 
> De accommodatie werkgroep verdiende weer een pluim Jammer echter, 
dat een aantal keren de jeugd veel te vroeg (eind juli begin augustus) voor 
de doelen ging voetballen.  
> De eerste resultaten vanTVO1; thuis tegen PW bij 1-0 gestaakt vanwege 
onweer/regen, maar bij RSC werd knap met 2-5 gewonnen. Nog slordig-
heidjes uiteraard in deze aanloopperiode, maar al wel lekker effectief 
voorin. 
Tegen Armenia liep het evenwel weer stroef met 3-1 verlies als gevolg.  
> TVO2 oefende met 1-3 winst bij Diepenheim en fors bekerverlies bij 
TVC3, 7-0…Ook het 3e moest buigen voor een beter Reutum2, 1-3, terwijl 
TVO5 voetballes kreeg van Sc.Overdinkel4. ‘Debutant’scheids Stefan de W. 
wees 11x naar de middenstip en hij had graag het 5e een eretreffer 
gegund, maar dat zat er zelfs niet in, 0-11 derhalve… 
Maar TVO4 brak het record en werd met huid en haar opgevreten door 
Tubantia;18-0 tenslotte! 
> Een week later kwam TVO5 tekort tegen Achilles5.en ook het 4e moest 
de volle winst aan Luctor laten. TVO3 was gaandeweg slagvaardiger dan 
NEO5 en kon met een eindscore van 6-3 tevreden zijn… 
Minder tevreden was TVO2 dat al voor de thee kansloos op 4-0 verlies 
stond tegen Hengelo2. Na rust was men wakker, maar een 4-1 verlies 
resulteerde… 
> TVO1 startte de competitie tegen Rekken. In een aardige pot moest TVO 
eerst terug, maar scoorde 2x voor rust, Joost en Jorn. Na een slipper werd 
het net voor rust 2-1, maar de Rekken aanvallers werden vervolgens goed 
uitgeschakeld en Jorn rondde na een ’Barcelona aanval’ af; 3-1 winst dus… 
> TVOb1 won nipt van PH met 2-1 en de nieuwe Fjes verloren bij Bentelo 
met 10-1, maar ‘die waren wel een kop groter..’. TVO5 kreeg (weer) 
voetballes, nu van WVV dat met de 0-7 overwinning aan de haal ging. Het 
6e won evenwel met 4-9 bij het WVV 7tal en TVO2 kon een aardig eerste 
½ uur, 1-0 stand,  niet continueren. Met een 2-6 uitslag was Markelo3 
gaandeweg de betere ploeg gebleken. 
TVO3 deed goede zaken bij Bon. Boys en de 0-4 eindstand was reeds bij 
rust bereikt. TVO1 poedelde bij Phenix; volkomen onnodige en geflatteerde 
3-0 nederlaag… 
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Bedankt 
Graag wil ik al mijn pedicuremodellen bedanken voor hun vrijwillige 
bijdrage tijdens het afgelopen schooljaar. Mede dankzij hen heb ik de 
opleiding succesvol afgerond met het Branchediploma Pedicuren. Onlangs 
heb ik mijn praktijk in gebruik genomen, die gevestigd is aan de Past. 
Eppinkstraat 58 in Beckum. Daar bent u van harte welkom!! Met vriendelijk 
groet, Monique Busscher 06–23550850. 
 

Gekissebis in de gemeente 
Je leest het telkens weer in de pers. Dat ellenlange, politieke gekeuvel 
waarbij partijen in gemeenteraden elkaar de loef proberen af te steken. 
En onder het mom van; wie de bal kaatst kan hem terug verwachten, 
worden beschuldigingen geuit, moties van diverse aard ingediend en hier 
en daar wordt in een 2e of 3e overlegronde excuus aangeboden of kruipt 
een raadslid -op aanraden- door het stof. Het is kortom geregeld 
hommeles in de gemeentelijke politiek. Op zich prima, dat men elkaar 
aanspreekt en wakker houdt, maar vaak lijkt het op muggenziften, lees 
oeverloze discussies om maar niet in eigen eer gekrenkt te worden. 
We kennen het in Haaksbergen waar oa. Leefbaar Haaksbergen lange tijd 
de boctor was/is, die ‘het hout van de gemeenteraadsconstructie’ gestaag 
aantast met scherpe teksten doch weinig realiteitszin. We lezen over de 
Hof van Twente, waar ene Beens, Rijkens en Scholten geregeld over elkaar 
heen tuimelen met afwijkende visies, verwijten en uitspraken. 
En dan in ons eigen Hengelo, dat bij Hart van Zuid en het Lange 
Weemenplan (met een financiële molensteen om de nek) met hangen en 
wurgen het financiële plaatje probeert rond te krijgen. Ondertussen blijft 
er maar gereclameerd worden en vooral Pro-Hengelo haalt vrijwel 
wekelijks de pers met het aankaarten van incidenten dan wel futiliteiten. 
Over ‘toegezegde groenstroken in de stad’ en ‘zonder voldoende overleg in 
de Hasseler Es groen terugvorderen’. Oh ja, om er een actuele soapversie 
aan toe te voegen; ‘in de Kopenhagenstraat klagen bewoners over teveel 
trillingen door het verkeer’. Weer lekkere kost voor Pro-Hengelo om te 
recalameren! Maar ook; ‘het eeuwig in rood staande Innocent’, ‘parkeer-
perikelen’ en terrasovertreding in het centrum, dat maar niet adequaat 
aangepakt wordt’. Voor dit laatste lijkt op te gaan; de brutalen hebben de 
halve wereld… Ook de status van het oude badhuis (Oldenzaalsestraat) 
zorgt al jaren voor financiële hoofdpijn op de gemeentelijke burelen. Om 
nog maar niet te spreken over het Prins Bernhard plantsoen waar de 
veelbelovende accommodatie De Ontmoeting in zwaar weer kwam. Het 
lijkt er sterk op dat de levensvatbaarheid door beperkingen en wel/niet 
gedane toezeggingen versus het dunne verhaal vd exploitant in het geding 
komt.                                                                                         Knitto 
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Twintig Voorzetten op                  Bart Ottink 
Je hebt bij elke club van die specifieke spelers, 
die het verschil maken en vanwege hun trouw 
aan de club jarenlang van grote waarde zijn 
voor hun elftal. Bij TVO hadden we -door de 
jaren heen- en hebben we ook een aantal van 
die voetballers. Sterke verdedigers, slimme, 
kaatsende middenvelders en snelle, scorende 
voorwaartsen. Vaak ook met persoonlijk 
minder sterke kanten die kunnen liggen op het 
gebied van beheersing/discipline, te solistisch, 
blessuregevoelig of andere zwakkere 

kenmerken. Dat dan ook wel weer… Een man die zich in voor- en 
tegenspoed telkenjare onverstoorbaar in- zet voor de TVO hoofdmacht is 
Bart Ottink. Nu al weer aan het begin van zijn 18e seizoen. Met zijn positie 
in en rond de spits sticht hij al die jaren gevaar in de vijandige linies en is 
altijd goed voor 12 tot 15 goals per seizoen. Met uitschieters in de 
kampioensjaren 2000- en 2003 met, ik meen, zo’n 20 goals!. 
Zijn speelstijl laat zich niet gemakkelijk vergelijken met andere spelers. Hij 
stoort, wringt, haalt met zijn uitschuifbare benen ballen terug, valt, staat 
weer op, kopt ballen door en scoort. Tussendoor is hij toonbeeld van 
sportiviteit en gaat op een relaxte manier de discussies aan met 
tegenstanders en scheidsrechters…Met zijn speelwijze moet hij soms 
aanslagen op zijn gestel incasseren, maar zijn elastische lichaam vangt 
(meestal) alle klappen op. Toeschouwers kijken soms vreemd op van zijn 
ietwat laconieke speelwijze waarbij hij uitstraalt, dat winnen mooi is, maar 
‘er wel belangrijker dingen in de wereld zijn’. En zo is het maar net. 
Vorig seizoen is hij begonnen met het trainen van pupillen en dat gaat hem 
goed af. De beginselen van een balletje trappen, samenspelen en vooral 
geduld betrachten met de pupillen, dat ligt hem wel. Een mooie actuele 
anekdote; ‘vorige week moest een van de spelers een plas doen tijdens 
het trainen op het kunstgrasveld. Even later volgde een tweede speler en 
toen moesten ineens bijna alle spelers een plasje plegen. Aangezien het 
ver lopen is naar de kleedkamers, gebeurde dat bij de bomen naast het 
veld’… Tja, dat moet kunnen in zo’n situatie! Na deze ludieke 
persoonsbeschrijving is het hoog tijd voor de  
Twintig Voorzetten op Bart Ottink. 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
35 / Vrouw: Auke, kinderen: Lasse (6), Kerren (4), Ids (bijna 2) / 
Werkzaam op bio-medisch laboratorium / voetbal, werkzaamheden in-en-
om huis & tuin 
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De sportcarrière: 
Altijd gevoetbald, in de jeugd nog eens kampioen geworden onder leiding 
van Hennie Kraaijenvanger met vergeten vedetten als Eddy Meijer, Ronnie 
Rouwenhorst, Joris Wouters  en Eddie Pot (de maker van een wereldgoal 
tegen Achilles '12). 
 
Het hoogtepunt: 
De kampioenschappen met TVO in 2000 en 2003. Vooral die van 2000; de  
jaren ervoor speelden we meestal nietszeggend zo in de middenmoot. Na 
een moeizame start ging het ineens lopen en wonnen we nagenoeg alles. 
 
Welke trainer beviel je het beste in je lange carrière? 
Wim te Nijenhuis, daar ook het langst mee gewerkt en dat beviel prima. 
Onder zijn leiding ook twee keer kampioen geworden. Nu met Thijs 
Vaanholt bevalt het ook erg goed. 
 
Met welke speler(s) kon/kun je het beste uit de voeten?   
Met Tom Ellenbroek en Danny Ottink in de buurt ging het altijd prima. Nu 
staat Luuk Horstink dichtbij en is Jorn van Laar altijd gevaarlijk. 
 
Wordt dit je laatste jaar in de selectie en… valt TVO1 dit seizoen 
weer eens in de prijzen? 
Ik denk wel dat dit het laatste jaar wordt. Qua prijzen zou het mooi zijn als 
we goed meedraaien en een periode pakken. 
 
Pupillen trainen is meer opvoedkunde dan voetballen leren: 
Het is redelijk 50/50. Verder hoop ik dat de meesten snel hun strikdiploma 
halen. 
 
In achttien jaar seniorenvoetbal één rode kaart gekregen bij De 
Lutte, hoe kwam dat zo? 
Ja, dat was een ietwat enthousiaste tackle op een glad veld. Dat krijg je 
als een aanvaller eens een keer een sliding maakt. 
 
Je woont thans weer op de boerderij, hebt ‘geruild met je ouders’, 
bevalt dat? 
Ja, dat bevalt goed. Dr is veel ruimte en genoeg te doen (zie ook de 
volgende vraag). 
 
Er staan nog enkele verbouwingen op stapel, vertel: 
Er wordt een badkamer en slaapkamer gemaakt. Het dak is ook niet meer 
je-van-het. De keuken zit er 40 jaar in, dus als die nog even zit is ie weer 
helemaal hip. 
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Hollandse soap op tv: 
Nee, dank je. 
 
De goede volgorde ’s morgens; toiletteren, krant lezen, ontbijten, 
hond uitlaten, radio aanzetten… 
toiletteren, hond eruit laten (rest regelt ie zelf), radio aanzetten, ontbijten,  
de krant is altijd 's ochtends eerst bij pa en ma. 
 
In Beckum hebben we het goed voor elkaar, maar…: 
Inderdaad wel goed voor elkaar, bakkerswinkel, wozoco zit eraan te 
komen, kleedkamerplan vind nu hopelijk ook doorgang. 
 
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel 
aan…: 
Bewondering voor: behulpzame mensen. Verder zou ik op een 
“voetbalzondag” ook liever niet ruilen met Auke.  
Hekel aan: sommige dingen. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Voor alles wel te porren. 
 
Humor is van ’t Hek, Jiskefet, mr.Bean, Finkers, Kaandorp of….: 
Allerlei: Maassen, Teeuwen, Myjer, ’t Hek, Jiskefet, mr.Bean, Finkers 
 
Favoriete tv programma’s en muziek: 
TV: Draadstaal, Voetbal International, de klusjesmannen, verder dingen 
veelal van de VPRO als Rembo & Rembo, Little Britain, Bottom, Familie van 
der ploeg, Paniek in het dorp.  
Muziek: altijd 3FM opstaan, bij The killers, Muse, Editors, Placebo en nog 
enkele anderen gaat ie meestal wat harder. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Met vliegangst wordt het al wel wat beperkt allemaal, afgelopen vakantie 
nog wel naar de Waarbeek geweest!!! 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Liever niet. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Alles wel zo'n beetje gezegd denk ik. 
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Zo zien ik ‘t 
Je ken je op de knieën slaan van ’t lache of lache as e boer die kiespijn 
hep, maarre het is huile met de pet op as je de procedures bij de 
rechtsgang bekijkt. En ik ben maar weeris in de pen geklomme om de 
vloer aan te vege met die zogenaamde humane regels, die rechte van 
verdachte delictplegers. Wat e vette onzin. 
We hadde ’t proces van Wilders met die palingadvocaat Moszkovicz. 
Blonde Geert beledigde geregeld de moslimbevolking (‘nee het islam-
geloof’), maar kwam ermee weg dankzij die gladde modeshow-prater van 
holle vaten etc. Die ook nog eens het gerechtshof in een hoek kon drijve… 
We hadde in de VS de zaak DSK van heel andere orde. Straus Kahn had 
weeris last van teveel kriebels en de almachtige IMF bobo verkrachtte een 
kamermeissie. Keiharde bewijze ware er, maar de advocate wiste dat 
meissie in diskrediet te brenge; ze was onbetrouw-baar, had geloge etc. 
Asof daarmee het verkrachtingsbewijs weggepoetst kon worre!!! 
Nee mense, de wereld wer omgedraaid, de macht van de poletiek en het 
geld deed zich weer gelde. DSK kreeg z’n vrijheid grotendeels terug en het 
-in scene gezette- dubieuze verlede van het meissie werd uitvergroot. (Drie 
weke na dit geschreve te hebbe is de strafzaak tege DSK definitief 
geseponeerd, zoas dat zo mooi heet!). Leve die advocate… 
Ook zo’n punt; as e crimineel voor de oge van ’t volk e misdaad begaat en 
het bewijs onomstotelijk is, mot je oppasse, dat er geen proce-durefout 
gemaakt wor. En niet klip en klaar prate over de dáder, nee. Het is een 
verdáchte van een delict. En die capuchonmietjes lache zich e kriek Want 
die advocate gaan alles uit de stoffige kast hale om e proce-durefout, e 
vergete punt of komma, onrechmatig verkrege bewijstukke of andere 
kinnesinne te berde te brenge. Al zitte ook 100 vingerafdrukke van de 
dader op het bebloede mes, de Moszkoviczen zulle trachtte er met hun 
gladpraterij onderuit te draaie; klotevolk!! Ja toch, of nie dan? 
                            Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum West 
 
 

Slecht weer in Oele 
Het zat de Oeler Volksfeestorganisatie niet mee. Na de geanimeerde 
vrijdagavond met mooie play back acts werd er zaterdag volop geschoten 
op vogel en schijf door jong en oud. Ook de kinderen vermaakten zich 
goed. De voorboden van het weer voorspelden niet veel goeds en zondag 
was het langdurige regen tot verdriet vd. zeskamporganisatie die – mede 
vanwege een klein ongelukje – het evenement afbliezen.  Maar de 
Oelenaren en feestliefhebbers in de omgeving kennende, was het nog lang 
gezellig in de tent met oa. ouwe knakker ‘Sailing’ Piet Veerman. 
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Uitslagen van de evenementen in Oele: 
Kinderfeesten; 
Groep 3-4-5:  Lars Morsink 
Groep 6-7:  Joris Morskieft 
Groep 8-9:  Sytske Sevensma 
Groep 10-11-12: Pim Brummelhuis 
 
Vogelschieten dames: Ellen Lammertink 
Vogelschieten heren: Frank Haan 
Vogelschieten jeugd: Ruben Bos 
 
Schijfschieten dames: Chantal Huiskes 
Schijfschieten heren: Erwin Wegdam 
Zeskamp:  De gelukszoekers 
 

 
 
 

Nieuwe scheidsrechters 
Maandag 22 augustus is de scheidsrechterscursus gehouden met een 
geslaagde opkomst van 25 personen. Door 2 scheidsrechters van BWO is 
er 3 uur lang intensief uitleg gegeven over hoe je op te stellen en hoe te 
handelen als jeugd/senioren scheidsrechter. 
Deze personen zullen in het nieuwe seizoen worden ingezet om de 
wedstrijden van de jeugd te fluiten (indien wenselijk nog onder toeziend 
oog van een ervaren scheids). Ook de beide scheidsrechters van BWO 
zullen wedstrijden bijwonen om te kijken hoe het gaat en eventueel extra 
uitleg geven. 
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Binnen TVO zijn we bezig om dit goed te coördineren voor de langere 
termijn. 
 

 
Nieuwe TVO scheidsrechters worden geïnstrueerd 

 
 

Zomeractiviteiten Jeugdraad 
De activiteiten van de jeugdraad stonden deze zomer in het teken van  
watersport. Helaas kon allen het waterskiën doorgang vinden. Op een 
bewolkte vrijdagmiddag ging een groep van 20 personen naar het Rutbeek 
om daar bij cable-ski Twente  te gaan waterskiën . Vooraf was eerst een 
korte uitleg, waarna iedereen het water op ging. Na ruim een uur skiën 
was het alweer gebeurd. Zie enkele foto's op onze internetsite. 
www.jeugdraadbeckum.hyves.nl 
Ook in 2012 organiseren we weer een zeepkistenrace. De jeugdraad is al 
begonnen met de voorbereiding hiervoor. Dit gebeurde door te kijken en 
deel te nemen aan de zeepkistenrace in Delden. Hier werd door het team 
‘Dodemansrit’, bestuurd door Aaron Leferink en Jeroen Wijlens, beslag 
gelegd op de tweede plaats. Heren gefeliciteerd. 
Voor de komende tijd zijn weer voldoende ideeën. Zo is het de bedoeling 
dat we een aantal proef danslessen plaats te laten vinden, welke dans 
style is nog niet bekend. Verder is het ook nog de bedoeling om een feest 
avond met live muziek te organiseren in 't Proggiehoes. 
Het is nu nog niet zeker wanneer het allemaal gaat plaatsvinden. Houdt 
daarom onze Hyves pagina goed in de gaten. 
                                                                               Jeugdraad Beckum 
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Wandeltocht 
Evenals in het voorgaande jaar organiseert de Twents Folkloristische 
Vereniging “Lönneker Boerendâânsers” weer haar traditionele wandeltocht 
op ZONDAG 2 OKTOBER as. De wandelaars kunnen starten tussen 10.30 
uur en 14.30 uur bij Fam Oldenhof Gerinkhoekweg 15 (zijstraat 
Strootsweg)  Twekkelo. Lengte wandeltocht is 6 km en 10 km. 
Na afloop van de wandeling bestaat er uiteraard de mogelijkheid tot het 
nuttigen van een verfrissing met echte “Lönnekerboeren-dâânserslunch”, 
bestaande uit o.a pannenkoeken, uitsmijters, snert  
 
DE TOCHT GAAT ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN DOOR!!!! 
Wij verzoeken u vriendelijk enige aandacht aan deze wandeltocht te willen 
schenken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator 
van deze wandeltocht, t.w. de heer Henk Gaakink telefoon 053 4317390 of 
06 22202818 en ondergetekende. 
Met vriendelijke groeten namens “Lönneker Boerendâânsers” 
Gerda Wevers-Scholten, Kwinkelerweg, 7  7548BP Boekelo/Enschede 
Tel 053-4281226   
 
 

‘De helden van toen’ 
Zo midden juli was er een gedenkwaardige reünie daar bij Harry van 
Fraans op ’n breenk. Selectiespelers van TVO1 en begeleiding van de 
gloriejaren 1975-1976 waren bijeengeroepen om zich nog even te laven 
aan het succes van die tijd. 
Twee kampioenschappen achtereen; van de 1e klasse TVB naar de 4e 
klasse KNVB en van de 4e klasse naar de 3e klasse. De vijftigers en 
zestigers -met partners- verhaalden honderduit over de wedstrijden van 
toen. Over de winnende goal bij DTO van Hennie Leferink, 1-0 winst en ter 
plaatse een krat bier van Clemens Pot na de wedstrijd. Over de laatste 
wedstrijd een seizoen later bij Gendringen uit, 0-0 maar door verlies van 
de laatste concurrent toch de titel voor TVO in de 4e klasse. Over het 
sterke spel van de verdediging, karaktervolle, slimme middenveld en snelle 
aanvallers. 
Ach ja, het werd een mooie middag/avond met wandeltocht door het 
Altena’s bos en (veel) hapjes en drankjes. De helden van toen waanden 
zich weer in die glorietijd. Oh ja, er hoefde niet veel ophef gemaakt te 
worden van deze reünie. Het was gewoon even met elkaar herinneringen 
ophalen. Mooi toch? 
                                                                                      BBB redactie 
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Lüneburger heidekartoffel 
Nee, niet ongerust worden, dit wordt geen smakelijk Duits recept voor een 
etentje. Het was een aanbieding in de vorm van een tegoedbon voor de 
afgetreden voorzitter van de stichting Druk voor Beckum Johan 
Menkehorst. Op de jaarlijkse BBQ middag in de sportzaal voor alle BBB 
medewerkers+bezorgers werd door de nieuwe voorzitter Egbert Pasman 
die tegoedbon overhandigd aan Johan, (met bloemen voor Rie uiteraard). 
Te besteden aan de koop van die speciale Duitse kartoffeln, die volgens 
Johan en Rie een delicatesse moeten zijn…. En, omdat het niet in de buurt 
is, wordt voor de rit naar de Lüneburgerheide ook de benzine vergoed. 
Tenslotte, om dan maar in sfeer te blijven; het was bijzonder gemütlich en 
schmeckvoll ’s middags met alle BBBers en Trudy als attente bardame! 
Daar kon het mistroostige regenweer buiten niets aan veranderen… 
                                                                                    Jan Ottink 
 

 
 
 

Dank van Diny 
Na 11 jaar met veel plezier werkgroep jeugd ben ik nu gestopt,  Gini 
Heimerink heeft het van mij overgenomen. Graag wil ik de leiding van 
werkgroep jeugd bedanken voor de leuke tijd en de ontvoering op 15 juli 
j.l. naar Zutphen en het leuke cadeautje. Ik wens Ria, Irma, Kitty en Gini 
succes en veel plezier met werkgroep jeugd. 
                                                                 Hartelijke dank, Diny Lansink 
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Martiene begint praktijk voor osteopathie 
Je hebt tegenwoordig veel 
(nieuwe) studierichtingen 
in de gezondheidszorg. 
Naast het traditionele 
beroep van fysiotherapeut 
en manuele therapeut is er 
ook osteopathie. We willen 
u voorstellen aan een 
Beckumse osteopate. Ze 
was er, na zes jaar gewerkt 
te hebben als 
fysiotherapeute, van over-
tuigt dat ze met osteo-
pathie mensen beter kan 

helpen dan met gewone fysiotherapie. Osteopathie probeert namelijk de 
oorzaak van klachten op te zoeken waardoor klachten niet elke keer weer 
terugkomen.  
Martiene Klein Snakenborg (net 30 jaar geworden!) is de naam. Met 
partner Michel woont ze in de rustige Wildbaan aan de P.Eppinkstraat. Na 
haar theurapeutisch werk in Hengelo pakte ze vijf jaar geleden de studie 
osteopathie op. 
Hoe lang duurde die studie en wat zijn de voordelen tov. de ‘traditionele’ 
fysiotherapie? 
 ‘De studie is na 5 jaar afgerond. Wat mij aanspreekt in de osteopathie is 
dat het behoort tot de manuele geneeswijzen. Apparaten of medicijnen 
komen er niet aan te pas. Het spreekt het zelfgenezend vermogen aan, dat 
ieder mens in zich heeft. Tijdens behandelingen gebruikt je dus alleen je 
handen waarmee  je probeert om de verloren gegane bewegingsmogelijk-
heden in het lichaam te herstellen. Je zet het lichaam aan tot genezing. Als 
osteopaat behandel je niet alleen de spieren en gewrichten, zoals een 
fysiotherapeut doet, maar kijkt ook naar organen, het zenuwstelsel, 
bloedvaten enz. Je kijkt naar het totale lichaam’. 
Wat zijn de belangrijkste klachten van patiënten? 
Klachten waarmee je naar een osteopaat kunt gaan zijn klachten van het 
bewegingsapparaat, zoals nek of rugklachten, pijn in armen of benen. 
Maar ook klachten in borst of buikregio, zoals maag- en darmklachten, 
buikpijn, diarree, obstipatie, maagzuur, blaasontstekingen, menstruatie-
stoornissen. Daarnaast zijn er een heel aantal algemene klachten waar 
osteopathie goede resultaten mee boekt. Hoofdpijn, whiplash,  
vermoeidheid, duizeligheid, oorsuizen, aangezichtspijnen of chronische 
keel-, neus- en oorpijnen. Osteopathie is niet alleen geschikt voor 
volwassenen, maar ook voor kinderen en baby’s. 
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Opening nieuwe osteopathie praktijk 
in Hengelo 
Spreekt osteopathie u aan en wilt u 
graag wat meer weten, kom dan naar 
de opening van mijn praktijk op 1 
oktober. 
Van twee tot vijf kunt u onder een 
genot van een kop koffie mijn praktijk 
bekijken en persoonlijk uw vragen 
stellen. Kunt u 1 oktober niet, bekijk 
dan m’n website www.osteohengelo.nl 
of stuur een mail naar 
info@osteohengelo.nl.  Ook kunt u 
voor vragen mijn telefonische bereiken 
op 06-22870455. 
 
 
 

 

Werkgroep jeugd nieuws 
Het nieuwe seizoen van W.G.J. is weer gestart. We hebben de eerste 
avond al weer gehad. We hebben het letterspel  en bingo gedaan. Bij valse 
bingo waren er goede zangtalenten bij. Jammer dat op deze avond veel 
aktiviteiten tegelijk plaatsvonden, maar desondanks was het wel gezellig. 
Dinie Lansink heeft net voor de vakantie afscheid genomen van W.G.J.  Zij 
was negen jaar de voorzitter en heeft zich al die tijd enthousiast en 
vrijwillig ingezet. Zij heeft dit met veel plezier gedaan, maar wil nu iets 
anders gaan doen. Wij hebben een gezellige tijd gehad met haar en 
danken haar voor haar inzet. We wensen haar succes met haar nieuwe 
uitdaging. Als nieuw bestuurslid komt in haar plaats Gini Heijmerink. 
Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om ons af en toe te 
ondersteunen. Dus lijkt het je wat om ook wel eens te helpen, laat het ons 
dan weten. 
De afscheidsgroep, de oude B-groep heeft nog een avond op vrijdag 7 
oktober in het Proggiehoes. Hierover krijgen jullie persoonlijk een mail, 
maar noteer de datum alvast. 
De volgende avond van W.G.J. is voor de A en B groep op 26 oktober. 
Deze avond krijgen jullie les in zelfverdediging o.l.v Dhr. Henk Prinsen. Je 
ontvangt nog een mail hierover, maar noteer de datum alvast. 
Herinnering! Op 5 oktober is een avond over maatschappelijk 
stages in het Proggiehoes!! 
                                         Groeten van de leiding van Werkgroep Jeugd 
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Fotoboek TVO 
Het was een heel gedoe zo eind augustus/begin september in ’t Geertman. 
Groepen TVOers besturen commissies, elftallen etc. liepen af en aan de 
trappen op. al dan niet in sportenue. Het was voor de organisatie veel 
regelwerk, om de groepen zo compleet mogelijk in het ‘TVO plaatjesboek’ 
te krijgen. En dan blijkt ook eens, hoeveel mensen er wel niet lid van onze 
omni-sportvereniging zijn. Daar mogen we in deze tijd van vrijwilligers 
schaarste best trots op zijn! 
 
Nog even de voorgeschiedenis 
‘TVO is door de Plusmarkt Haaksbergen - Hengelo benaderd om in 
samenwerking met hen een “TVO fotoboek” uit te brengen. Er wordt een 
verzamelboek uitgegeven Hierin komen foto’s van alle teams, zowel als 
team maar ook individueel. Alle individuele foto’s kunnen gespaard 
worden. De foto’s worden in beide supermarkten (Hengelo-Haaksbergen) 
uitgegeven.  
Uiteraard is er in het fotoboek ook ruimte gereserveerd voor SPONSOREN. 
Iedereen zal een verzamelboek willen hebben, en willen bewaren om er 
jaren later nog eens door te kijken. Voor u als sponsor een uitgelezen 
mogelijkheid om uw betrokkenheid bij TVO te laten zien’. 
 
De werkgroep heeft haar klus bijna geklaard. De foto’s worden bewerkt, 
sponsor-namen opgenomen en het boek vervaardigd.  
‘Het wordt zeker een boekwerk dat elke TVO betrokkene in z’n bezit wil 
hebben’ is de enthousiaste conclusie van; 
                                                                      werkgroep TVO fotoboek 
 
 
Een indrukwekkend verhaal over 
3 Oekraïense kinderen 10 dagen in Beckum 

Vanuit de Moeder Theresa-
kerk in Hengelo en de 
stichting SOTO organiseert 
Jan van Weers al enkele 
jaren de komst van 
Oekraïense kinderen, uit een 
internaat in Krakovets, naar 
Nederland. In het voorjaar 
stond er in BBB een oproep 
voor gastgezinnen en ook op 
de vrijwilligers feestavond 

van de Blasiuskerk werd en door Jan van Weers en Jacqueline ter Bekke 
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een oproep hiervoor gedaan. Het aantal kinderen dat mocht komen was 
sterk afhankelijk van het aantal gastgezinnen dat zich hiervoor aanbood.  
Na een reis van 24 uur met de Euroliner kwamen er op woensdag 17 
augustus om 9 uur ’s morgens 10 kinderen aan op het station in Hengelo. 
Het was de bedoeling dat er twee kinderen per gezin zouden worden 
geplaatst zodat ze met elkaar in hun eigen taal konden spreken. Dit kon op 
het laatste moment niet doorgaan omdat enkele kinderen geen 
toestemming van de voogd kregen of een paspoort niet op tijd geregeld 
kon worden omdat ouders, als die er nog zijn, een handtekening moesten 
zetten. 
Zoryana, een meisje van  12 jaar, ging naar Hans en Birgitte de Jong aan 
de Bentelerweg. Ivanika, 11 jaar, en haar zus Maryana, 12 jaar, gingen 
naar Ria en Hennie Assink. De andere 7 kinderen waren in Hengelo 
ondergebracht. Omdat we niet met elkaar konden praten moesten we met 
handen, voeten, iets tekenen en aanwijzen elkaar dingen duidelijk maken. 
We hadden een klein woordenboekje gekregen met wat woorden 
Nederlands-Oekraïens en hoe we dat moesten uitspreken. Met gebarentaal 
en het kleine woordenboekje kregen we al snel kontact met de meisjes, dit 
ging heel goed. 
Door de organisatie was er zo ongeveer om de andere dag een activiteit 
georganiseerd voor de kinderen en de gastouders. De overige dagen 
gingen we zelf iets met ze doen. De drie meisjes in Beckum konden niet 
zwemmen maar na wat watervrees en een beetje les door ons waren ze 
niet meer te houden. Ze zijn de laatste dag wel 50 keer van de glijbaan in 
De Wilder gegaan. Ook uit de botsauto’s in de Waarbeek waren ze niet 
weg te krijgen. Gait van Otten maakte met de kinderen een ritje met de 
koets door de omgeving. En Benny ten Brincke stelde een paar fietsen 
voor hen ter beschikking. Dat vonden ze geweldig! Al slingerend in het 
begin maakten ze na een paar dagen al een lange tocht door Oele en naar 
kasteel Twickel. 
Het waren intensieve dagen, maar we kregen er enorm veel voor terug. 
Dat wil zeggen, je ziet dat de kinderen enorm blij en dankbaar zijn voor 
wat je allemaal met hen doet. 
Het afscheid viel dan ook niet mee. Toen we ons na de laatste maaltijd 
gingen omkleden en we weer beneden kwamen, zaten Maryana en Ivanika 
aan de tafel te huilen en hielden ze ons stevig vast. Onderweg naar de bus 
was het net een begrafenis, we zaten alle vier te snikken. De tolk die bij de 
bus stond vroeg aan Maryana  wat er aan de hand was? Ze zei dat het was 
omdat ze het zo goed hadden gehad. En daar doe je het tenslotte ook 
voor. We kunnen het iedereen aanraden om gastgezin te zijn. Het is o zo 
dankbaar werk.  
Op een van de avonden waren de tolk en de twee begeleidsters uit 
Oekraïene bij ons en stelden we de kinderen een paar vragen voor BBB. 
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We vroegen welk eten ze in Nederland lekker vonden? Zuryana vond alles 
lekker, Maryana yogidrink en Ivanika cola. Wat ze raar vonden hier? Hun 
antwoord was: alles is anders hier, niet raar. Op de vraag wat ze hier het 
liefste deden was het antwoord van Zuryana: afwassen en helpen, 
Maryana: de bloemen verzorgen in de tuin en Ivanika ging het liefste 
fietsen. Op de vraag wat ze nog wel graag een keertje zouden willen doen 
antwoorden ze naar de zee gaan en naar het zwembad. 
                                                                Birgitte, Ria, Hans en Hennie 
 
 
Berichtje van de werkgroep AED 
In de vorige BBB heeft de werkgroep enige uitleg gegeven over de werking 
en het gebruik van de AED’s. Ditmaal willen we u informeren over de 
financiële kant van de AED’s. Een aantal jaar geleden zijn er in onze regio 
tal van AED-projecten opgestart, allemaal met subsidie. In Beckum zijn 
zoals u weet 2 AED’s geplaatst (bij Kamphuis en in de Rabo-nis). De 
opleidingen werden gegeven door Ambulancedienst Oost, ook 
gesubsidieerd. 
Toentertijd is er aangegeven door de gemeente dat dit een tijdelijke 
subsidie was. Inmiddels is dit duidelijk: er wordt vanuit de gemeente geen 
geld meer voor beschikbaar gesteld. We zullen daar als dorp zelf een 
oplossing voor moeten bedenken en dit zelf moeten bekostigen. De 
omliggende dorpen hebben met hetzelfde probleem te kampen en zijn 
verschillende oplossingen gevonden. Op de jaarvergadering van de 
dorpsraad is dit onderwerp besproken. Over  het verkrijgen van de 
financiele middelen verschilde men van mening, maar dat we deze 
voorziening willen behouden is duidelijk. 
 
Wat zijn nu de kosten die bij onderhoud van de AED’s komen 
kijken? 
- Allereerst de AED’s zelf. Aanschaf van 1 AED bedraagt ruim € 2500, 
zonder een kast en plaatsen. Het is niet precies te zeggen hoe lang een 
AED mee gaat. Dit is afhankelijk van onderhoud, gebruik, vandalisme etc. 
Maar we gaan uit van 10 (misschien 15) jaar. Dan moet ie in zijn geheel 
vervangen worden. 
- In de AED zit een batterij met een levensduur van 5 tot 7 jaar. Deze 
batterij vervangen kost €450. 
- Er is een servicecontract afgesloten voor reparatie, controle, tijdelijke 
vervanging en eventuele ondersteuning bij daadwerkelijk gebruik. Dit kost 
€ 50 per jaar.  
- Jaarlijks moeten ook de plakkers etc vervangen worden, evenals na 
gebruik. Kosten hiervan ook  € 50 per vervanging. 
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onderdeel bedrag Kosten per jaar 
Per AED  

Vervanging AED 
(afschrijving dus) 

€ 2500 (gaat 10 tot 15 jaar 
mee?) 

250 

Vervanging batterij/accu € 450 (batterij gaat 5 tot 7 jaar mee) 90 
Contract vervanging en 
reparatie & ondersteuning 

€ 50 voor jaarcontract 50 

Vervanging plakkers etc € 50, moet jaarlijks 50 
€ 440 per AED 

 
Dan een andere grote kostenpost: de opleidingen die nodig zijn voor de 
mensen die het apparaat kunnen bedienen. Tot nu toe werd dit gedaan 
door Ambulancedienst Oost. Op het moment dat u dit leest zijn de 
herhalingscursussen voor de mensen die de opleiding voor het bedienen 
van de AED’s afgerond hebben al geweest. Deze herhaling is 1x per jaar 
gewenst. Er zijn 6 groepen met in totaal 55 deelnemers op herhaling 
geweest. Deze cursussen worden allemaal geregeld door Marianne Wielens 
(marwiels@hotmail.com).  Dit was het laatste jaar dat de herhalingscursus 
met subsidie geregeld is.  
Om de cursus (zowel de herhalings- als de cursus voor nieuwe mensen) te 
geven hebben we gekozen voor andere opleiders, vanuit het ziekenhuis. 
Dan nog betalen we voor een herhalingscursus ongeveer €10 per persoon. 
Een training voor nieuwe deelnemers kost € 25 per persoon. Op dit 
moment hebben we hier al weer 12 aanmeldingen voor. De werkgroep 
AED  is van mening dat mensen  uit Beckum en omgeving die deze training 
willen volgen en zich aanmelden voor opvolging van een eventuele 
noodoproep  de training gratis moeten kunnen volgen. Mensen van buiten 
Beckum (die dus niet opgeroepen kunnen worden als er een AED alarm is 
of mensen die zich na de cursus niet aanmelden voor opvolging betalen de 
kosten zelf. Dus cursusgeld bedraagt ongeveer € 850 
Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we per jaar minimaal € 1750 
nodig. Dit bedrag zal in de loop der jaren vast wijzigen. Over 10 jaar kan 
het kostenplaatje er heel anders uit zien, De werkgroep is echter van 
mening dat we van dit bedrag uit moeten gaan. 
… EN HIER HEBBEN WE DUS UW HULP BIJ NODIG. 
Op dit moment wordt er door de werkgroep hard gewerkt aan een 
constructief plan om aan geld te komen. De bedoeling is ieder gezin in 
Beckum een bijdrage te vragen. Elk bedrag is welkom, maar we denken 
aan jaarlijks € 10 per gezin. Daarnaast is sponsoring welkom, evenals 
schenkingen. Ook bedrijven en verenigingen zullen we gaan  benaderen. 
Er wordt alvast een rekening nummer geopend voor de werkgroep AED 
onder noemer van de dorpsraad. Wordt vervolgd. 
Werkgroep AED. Rita Temmink, Ellis Bunte, Marianne Wielens en Thea 
Lintsen 
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Luk Akkefietjes 
Ik wilt’ kot hool’n disse kear. D’r wot a zovölle onzin, alwoederieje en 
serineuze dinge schreem’n. En in proat- en discussieprogramma’s heur ie 
zovölle gezwets van dee zogeheet’n deskundigen van allerlei diesieplienus, 
dat oe ’t zweet mangs in de kloompe steet. Wo’k ma zeng’, he’k oeleu noe 
wear verteelt. Kot hool’n dus. 
 
Bie oons in’t doorp he’w ne niej’n ex-karriejèèremaker kreeng’n. Dear 
vrooger in zaak’n, was völ de hot op oftewel vaak’ in’t boet’nlaand. Ton 
kreege de zeekte van Kletsmaraakos, in gewone taal ok wa ‘maak dat de 
kat wies’ geheet’n. Vrie’j vertaalt kö’j zeng, dat ’t merakels slim an ’t water 
kreeg. Hee raakt’n ziene baan kwiet, hef’t heer’nhoes vekoch en is in klein 
hüske an’t Eaksternus goan woon’. Doar hüüst hee- noa dree kear trouwt 
wes te heb’n- met dee jonge fluitpiepe van MaisstengelsMi’jke. Hee maakt 
deur zien zeekte  gebroek van ’n PGB en da’s slim genog. Mer in zien geval 
véélt dat nog wa met. Wat heet, hee maakt er onmeuning misbroek van. 
Het PGB budsjet wot verbrasterd an allerlei onzinnige zaak’n en het is 
mear Preum, Geniet’n en Bedoonder. Hee is dikke won as ne aal’ntonne en 
het is noe woch’n, totdat hee an wot brach bie heer’n van de gemeente. 
Misbroek van dee PGB joa. Goh, dat hew vaaker heurt in disse tied, dat 
hew.Is ‘t nig?…. 
                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

OPINIE DE WERELDVISIE VAN JAN BUSSCHER 
Gezondheidszorg 
Het zal met klem worden ontkend, maar de geneesmiddelenfabrikanten 
zijn gebaat bij zieke mensen. Hoe meer mensen medicijnen slikken, hoe 
beter het is voor de farmaceutische industrie. Hoe gezonder de mensen, 
hoe minder de kassa rinkelt bij de farmaceutische industrie.  
Eigenlijk is dit een merkwaardige situatie. Het betekent namelijk dat de 
farmaceutische industrie geen belang heeft bij een overwegend gezonde 
bevolking. Gezonde mensen hebben geen medicijnen nodig en daar kan 
een producent van geneesmiddelen, volgens de huidige economische 
wetten, geen baat bij hebben. Dit zou best weleens de reden kunnen zijn 
waarom er doorgaans medicijnen worden ontwikkeld die niet de oorzaak 
van ziektes, maar alléén de symptomen ervan bestrijden. Als een patiënt 
koorts heeft, schrijft de huisarts meestal een kuur voor met antibiotica. 
Deze antibiotica zorgt ervoor dat de koorts verdwijnt en de 
lichaamstemperatuur weer normaal wordt, maar de onderliggende oorzaak 
die de koorts heeft doen ontstaan, wordt hiermee echter niet verholpen. Er 
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wordt zelfs gesuggereerd dat een effectief geneesmiddel tegen 
bijvoorbeeld kanker, kansloos is op de markt zolang aan deze ziekte nog 
zoveel kan worden verdiend. Gezondheidszorg (Big farma) ziet een mens 
in de eerste plaats als klant en niet als patient. Dit is een volkomen logisch 
gevolg van de marktwerking. Een kind met 3 weken lager onderwijs zal dat 
begrijpen, maar onze overheid begrijpt dit niet… Mochten ze het wel 
begrijpen dan is het overduidelijk dat ze andere belangen dienen dan die 
van het volk.  
De gezondheidszorg is alleen in naam gezondheidszorg terwijl het eigenlijk 
ziekenzorg is. Waar we naartoe moeten is dus gezondheidszorg in de ware 
zin van het woord. De cruciale vraag is, hoe kunnen we deze in wezen 
belachelijke, contra-productieve, veel leed veroorzakende en geld-
verslindende toestand nu doorbreken? Ook dat is waarschijnlijk veel 
eenvoudiger dan de meesten zullen denken. Wat er moet gebeuren is het 
profijtbeginsel in de gezondheidszorg simpelweg 180 graden draaien. Het 
gaat erom dat we niet meer betalen voor onze gezondheidsklachten en 
ziektes, maar voor onze gezondheid. 
Zolang we gezond zijn betalen we een vastgesteld bedrag aan o.a. onze 
huisartsendienst en wanneer we ziek worden stoppen we ogenblikkelijk  
met betalen. Het gevolg zal zijn dat we veranderen in een steeds gezonder 
wordende bevolking, terwijl we momenteel deel uit maken van een steeds 
meer, letterlijk verziekende bevolking. Huisartsen zullen  er dus alle belang 
bij hebben om hun toegewezen patiënten zo gezond mogelijk te houden. 
In veel gevallen zal de huisarts op zoek gaan naar 
gezondheidsbevorderende alternatieven i.p.v. de gebruikelijke chemische 
symptoombestrijders voor te schrijven. 
 
Zo’n 3500 jaar voor Christus was er een Keizer in China die al zoiets had 
bedacht, en het resultaat is bekend, inmiddels is 20% van de 
wereldbevolking Chinees. Dit briljante keizerlijke idee zorgde er dus voor 
dat de gezondheidszorg het best floreerde als er geen patiënten waren. 
Volkomen in tegenstelling met ons huidige systeem waar de medische 
wereld het best floreert als er juist heel veel patiënten zijn. Ook dit 
“keizerlijke” systeem heeft uiteraard haken en ogen, doch mits goed 
uitgewerkt is een dergelijk systeem verreweg superieur aan het huidige 
schier onbetaalbaar wordende systeem. De vele belanghebbenden van het 
huidige systeem  zullen zich hier uiteraard met hand en tand tegen 
verzetten, maar dit is geen reden om niet te veranderen. Per slot van 
rekening is het nog altijd zo dat de bevolking de staat vertegenwoordigd 
en dus ook bepaald hoe de staat wordt ingericht. Ook al is het de laatste 
jaren anders, zo lijkt het!  
                                                                                       Jan Busscher 
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10 jaar Dukes of Beckum met carbagerun! 

 
Anton, Bas, Richard, Tom,Tim, Edwin, Peter en Ivo bij de finish vd Carbagerun. 
 
Bij de finish meldden ze in hun verslag deze gedenkwaardige 
slottekst…Jaja, we hebben Oslo gehaald. De reis was super, maar we 
hebben ook de minder leuke dingen gezien. We zijn langs het eiland 
gekomen waar zich een week daarvoor het drama afspeelde. En ook in 
Oslo waren de sporen nog duidelijk te zien. Op veel plekken lagen 
bloemen... 
                                                                          The Dukes of Beckum 
 
 

Zijlijn 
Pleegkinderen. De plaatsing 
Het was zover!  13 April 1973  werd onze pleegzoon Bert officieel bij ons 
geplaatst. We hadden kaartjes rondgestuurd en een welkomstfeestje met 
onze kinderen en de buurtkinderen die hij inmiddels wel kende. Natuurlijk 
hadden we de klasse juf ingelicht hoe één en ander in elkaar stak en Bert 
viel de eerste Maandag al met de neus in de boter door te beginnen met 
een sportdag. Hij werd, al dan niet verdient, de dagkampioen! Een 
prachtige begin, want zo hij direct zijn plek in de klas verworven. Het 
ingroeien thuis bij ons verliep redelijk. Natuurlijk was dat anders dan alleen 
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in de weekenden. Wat ons opviel was de verwondering die Bert 
demonstreerde bij voor ons dagelijkse gebeurtenissen. Dat Johan zich 
moest scheren,dat ik soms krulspelden indeed, dat je om te eten eerst 
boodschappen moest doen en later koken enz. enz. In die tijd was in dat 
kindertehuis schraalhans keukenmeester en het was dan ook niet vreemd 
dat Bert naar het grootse stuk taart en het dikste ei greep. Een kwestie van 
overleven. Het was een westers jongentje met een rappe tong. Maar z,n 
taalgebruik!! In het vuur van het spel, vlogen de schunnigste 
schuttingwoorden over de straat. Je zag de buurvrouw, in de keuken, 
verschieten van kleur. Na zo’n 3 maanden, nadat we hem uitgelegd hadden 
wat hij eigenlijk zei,was dat ook over. Bert z,n Vader kwam iedere maand 
een Zaterdag op bezoek en voor zover mogelijk, bracht hij z,n andere 
zoontjes mee, zodat die niet van elkaar vervreemden. Vader was een 
trouwe goedwillende man. Met Moeder werd veel later pas weer contact 
gezocht.   Tot Bert zijn 18 verjaardag kwam z,n voogd(es) hem en ons 
maandelijks bezoeken. We hebben er veel langs zien komen. Toch, die 
voogden, maatschappelijk werkers waren zeker in het begin belangrijk voor 
ons. Je kon je verhaal aan hen kwijt. Omdat het pleegkind in ons geval, 4 
jaar kindertehuis achter de rug had, reageerde hij soms heel anders dan 
onze eigen kinderen en kon zo,n voogd daar een verklaring voor geven. 
Een simpel voorbeeld. Als we als gezin een wandeling maakten en Johan 
en ik dicht bij elkaar liepen, wrong Bert zich tussen ons in. Wij vonden dat 
wat overdreven voor een jongen van 9 jaar. Volgens de maatschappelijk 
werker waar we daar mee over praatten, hoorde dat bij de dingen die hij 
als klein kind tekort gekomen was. We hadden daar zelf ook op kunnen 
komen. Nu, 38 jaar later, is hij gewoon onze jongste zoon met duidelijk 
andere genen dan van Rupert of Menkehorst, maar daar hebben we mee 
leren omgaan. Wij en onze kinderen hebben geleerd dat de wereld groter 
is dan alleen ons gezinnetje. Het heeft ons leven ruimer, rijker gemaakt. 
                                                                                   Rie Menkehorst 
 
 

Levenslust vertelt… 
Over een maand is zover. Levenslust weer op de planken! Levenslust viert 
dit jaar haar 65 jarig bestaan, het wordt dus een jubileumuitvoering. We 
zijn apetrots dat we nog steeds twee leden van het eerste uur in ons 
midden hebben; in de krant hebt u kunnen lezen dat Annie Mentink en 
Grada Weernink tijdens onze jaarvergadering geëerd zijn met hun 65 jarig 
lidmaatschap! 
Het leek ons een leuk idee deze mijlpaal te vieren door een toneelstuk te 
spelen welke we in het verleden ook al eens hebben gedaan. Het was geen 
makkelijke opgave om uit alle eerder gespeelde stukken een keuze te 
maken. Maar we denken dat we met het blijspel “Zo hef Gerre Meu ’t 
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wilt”, welke we in 1980 hebben opgevoerd, de juiste keuze hebben 
gemaakt. Onze vaste bezoekers zullen zien dat de rol van notaris door 
dezelfde persoon wordt gespeeld als toen. 
Één ding is zeker, het heeft vele komische en emotionele ontwikkelingen 
tot gevolg op de oude boerderij de Garvershof. Met als apotheose de 
opening van een eigenzinnig testament!! 
De speeldata zijn 21-22-23-28-29-30 oktober. 
De kaartverkoop start op donderdag 22 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 
 
 

TVO handbaltalent nu in nationale top 
Het gaat crescendo het Annika Noordink. 
Het grote handbaltalent uit Beckum, als 
junior al in TVO 1 spelend en vorig 
seizoen uitblinkend in Bentelo 1 in de 1e 
divisie. Ze maakt deel uit van de Nationale 
Talents selectie (soort jong Oranje) en is 
komend seizoen gestrikt door de handbal-
topploeg van E&O. De midden opbouwster 
-met een neusje voor de goal- is nog maar 
15 jaar en gaat derhalve een gouden 
handbalcarrière tegemoet. Ze is ambitieus, 
wil hier graag in investeren wordt daarbij 

gesteund door de hele familie. 
 
 

Nieuwe trainer van TVO handbal 
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Nu het nieuwe handbalseizoen is begonnen verwelkomen we Theo van der 
Aa. Hij is de nieuwe trainer voor het dames 1 & 2 van TVO handbal in 

Beckum. 
Even ter kennismaking: 
Personalia: 
Naam: Theo van der Aa 
Woonplaats: Hengelo 
Leeftijd: 60 jaar 
Verliefd, verloofd, getrouwd?  Kinderen?: 
Ik woon samen met Jeannet. Zij heeft 2 zoons, van 18 en 21 jaar. Zelf heb 
ik 2 zoons, van 27 en 31 jaar. 
Beroep/ carrière: 
Ben nu bij huis maar heb altijd in de telecom gewerkt. Het ontwerpen van 
plannen voor de nieuwbouw en offertes maken. 
Wat heb je met handbal en wat doe je binnen TVO? 
Hoe ben je  in contact gekomen met handbal ? 
Destijds met schoolhandbal, kwam de interesse voor deze sport. 
Wat doe je binnen de vereniging? 
Ik ga het 1ste en het 2de team trainen. 
Wat hoort er bij die taak? Wat moet je zoal doen?  
2 Keer in de week ga ik de dames van beide teams trainen, en als het kan 
het 1ste team coachen. 
Waarom is handbal voor jou belangrijk? 
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in vele soorten sporten. 
Door de schoolhandbal is mijn voorkeur naar handbal gegaan. Het ging 
lekker. Het echte werk begon bij Donar, van daaruit naar Hercules. Zij 
speelden in de 1ste divisie. Daarna een aantal jaren in de eredivisie, ook bij 
Hercules. Daarna het  trainingsvak in. 
Wat vind je van de vereiging? 
Wat zijn de sterke kanten van TVO handbal? 
Daar ga ik de komende tijd achterkomen en natuurlijk zelf mijn best voor 
doen! 
Waar zou je nog wat aan willen veranderen/verbeteren? 
Ik heb kennis gemaakt met de dames van beide teams, en gemerkt dat ze 
plezier in handballen hebben. Dat is belangrijk. Ook is de wil er om voor de 
winst te gaan. Over veranderingen en verbeteringen kan ik nog niet veel 
zeggen, maar dat gaan we zien. 
Ik heb er alle vertrouwen in, zeker met een sportieve instelling. 
Wil je nog wat kwijt? 
Zelf heb ik zin om aan de trainingen te beginnen en aan de slag te gaan 
met z’n allen. Wat ik vooral ook hoop , is dat we samen met de vereniging 
een leuke tijd tegemoet gaan. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 33, nummer 07, 2011 
pagina 33 

De Dukes of Beckum presenteerden  
de goede doelen 
 
Tom Ellenbroek kan namens de Dukes het volgende vermelden; 
 
Sponsorbijeenkomst goed verlopen op zaterdag 17 september jl. Opkomst 
sponsoren was groot (ruim honderd aanwezigen). 
Na een korte uiteenzetting door ons van onze Carbagerun a.d.h.v. een 
korte presentatie + compilatiefilm werden de cheques uitgereikt aan onze 
4 goede doelen. 
 
‘We hebben elk doel verblijdt met het mooie bedrag van € 800.  
Tenslotte werden onze auto's verloot onder alle aanwezige sponsoren met 
de gelukkige winnaars op bijgevoegde foto (Contiplan en Ezendam 
Installatietechniek (waarbij Ezendam Installatietechniek na wat 
onderhandelingen zijn gewonnen auto gratis van de hand deed aan Lotte 
Grashof en vriendinnen)). Kortom, de sponsormiddag is zeer goed 
verlopen en we hebben alleen maar leuke en positieve reacties gehad van 
alle aanwezigen die het allemaal super vonden dat we dit met ons 
achten georganiseerd hebben’. 
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Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Oktober. 
Za.  1 okt.  19.30 uur:  Géén Viering. 
Zo.  2 okt.  09.00 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Hoogland. 
     Zang:Dames-en Herenkoor. 
Za.  8 okt.  19.30 uur:  Gezinsviering. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang: Blasiuskids. 
Zo.  9 okt.  09.00 uur:  Géén Viering. 
Za. 15 okt. 19.30 uur:  Géén Viering. 
Zo. 16 okt. 09.00 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Golianek. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Za. 22 okt. 19.30 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang: Spirit. 
Zo. 23 okt. 09.00 uur:  Géén Viering. 
Za. 29 okt. 19.30 uur:  Géén Viering. 
Zo. 30 okt. 09.00 uur:  Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Escher. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Wijzigingen voorbehouden. 
Zie voor verdere mededelingen in het Parochieblad: Onder Ons. 
                                                                         Riky Temmink 
 
 

Datumbank 
23 sept . Dartclub “Anti Roos”; Herfsttournooi bij Café Halfweg. 

Aanvang 20.01 uur 
27 sept. KVO; Opening met gebedsviering 19.30 uur in de kerk. 

Daarna jaarvergadering 
28 sept. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 5 okt.  Zonnebloem;Ontspanningsmiddag bij ’t Wapen van 

Beckum. Zaal open 13.30 u 
 5 okt.  Maatschappelijke Stages in ’t Proggiehoes. 19.00 uur 
 7 okt.  Werkgroep Jeugd; afscheidsavond oude B-groep 

in ‘t Proggiehoes 
11 okt.  Soosmiddag 
12 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 okt.  Oud Papier 
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26 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
26 okt.  Werkgroep Jeugd; A + B groep, zelfverdediging 

in ’t Proggiehoes 
 8 nov.  Soosmiddag 
 9 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 nov.  Dartclub “Anti Roos”: Oud en Nieuw Toernooi 

In ’t Proggiehoes. Aanvang 20.03 uur 
19 nov.  Oud Papier 
20 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde   (BAZAAR) 
 7 dec.  Werkgroep Jeugd; Sinterklaas in ‘t Proggiehoes 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 

DEZE MAAND … IN ÉÉN VOLZIN 
 
Onzekerheden op velerlei gebieden teisteren onze wereld, waar de 
Arabische lente donkere tinten begint te krijgen door instabiliteit, een 
‘zoekgeraakte Kadafi’ en de last van het vrijwel failliete Griekenland, dat de 
financiële wereld grote zorgen baart, terwijl de pensioenkwestie in 
Nederland blootlegt dat de bonden tot op het bot verdeeld zijn en voeg 
daarbij dat de miljoenennota fijntjes een koopkracht inlevering van een 
procent aankondigd en 90 % vd. Nederlanders in de gordijnen vliegt, 
hetgeen onverlet laat dat ook in Beckum de mais binnenkort weer 
‘gekneusd’ gaat worden, zodat de vergezichten in ere worden hersteld… 
 
 

Mijmeringen (vanwege samenvatting wellicht in volgende BBB het vervolg! 
Voordat ik hieraan begon te schrijven heb ik een paar dagen gedacht dat ik het zou 
hebben over Noord-Afrika en de bijna verdreven dictators, waar verschillende West-
Europese leiders zoals o.a. Berlusconi , mee slijmden omdat ze over veel olie 
beschikten. Plotseling is de liefde over, want die olie is nu misschien ergens anders 
te halen. Wat had je gedacht van onze minister van defensie  die een helikopter 
weggeeft en de bemanning in gevaar brengt voor iemand die gevangen  genomen 
wordt en zo wordt vrijgelaten. Dezelfde minister die de trainingsmissie naar 
Afghanistan stuurt, terwijl daar nog niets georganiseerd is.  Bovendien is nu de 
vraag of het gaat om een trainingsmissie of mogen die mensen, die door de 
Nederlanders zijn opgeleid, als het nodig is ook vechten? Die moeten toch vechten 
als hun leven en land in gevaar is. Het enige waarom die man minister geworden 
kan zijn, is een beloning voor zijn trouwe lidmaatschap van een politieke partij met 
als beloning, een hoger pensioen. Hoe kom je dan met een gzb (gezond boeren 
verstand) op het idee, als je eerlijk bent, de pensioenleeftijd op 67 jaar te brengen.  
                                                                                     Johan Menkehorst 
  
 


