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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 

kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige 
bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  

t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
teksten 
opinietekst 

vormgeving & layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 

eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 
Jan Busscher 

Jan Ottink 
Harry Jannink 

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

Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl  
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwartwit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven 2e halfjaar 2013 

25 september – 23 oktober – 20 november – 18 december 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

35                                               07 
 
Na de hete zomer weer een uitgave van BBB, die overvol staat met allerhande 
nieuws uit onze gemeenschap, hier en daar een sneer naar akkefietjes- buiten-

ons-dorp’, opinies, beschouwingen en verwachtingen. De laatste weken waren 
enigszins verwarrend en bedroefd voor de BBB redactie; zie de In Memoriam 

onderaan deze pagina.  Desondanks geldt nu ook weer;  
BBB? lees het en u bent op de hoogte!! 
 

 

LAATSTE WEEK NIEUWS… 
Een 10 tal Boppers waren vorige week danig in de weer bij de pastorietuin, waar 

struiken en de perken een najaars-onderhoudsbeurt kregen. Het ligt er weer netjes en 
opgeschoond bij… 
 

Afgelopen week was in Assen het EK touwtrekken. Enkele leden van tvv Oele deden 
mee. In de jeugdklasse Mike ter Bekke en Martijn Krommen-dam (olv coach Wim 
Morskieft), terwijl GeertJan Breukers de selectie van tvv Eibergen heeft versterkt. Waarin 

een klein dorp weer groot kan zijn!! 
 
TVOb1 maakte gehakt van Bon.Boysb3, bij 7-1 stopte de teller. TVO 2 won nipt van 

Bon.Boys 4 met 2-1 en het 3e moest het geslepen ATC4 de punten laten, 2-5.  TVO5 
verloor en het 4e remiseerde bij Twenthe, 4-4.  TVO1 liet na de snelle voorsprong bij 
Holten na om de score uit te breiden, de Holten-goalie blonk uit en TVO moest na een 

onprettige slotfase de punten in de Holter bossen laten, 3-1. …  

 

 

In Memoriam 
Jarenlang was Bert van Dijk elke maand paraat om de lay out voor weer een nummer 
van Beckum Beter Bekeken te verzorgen en drukgereed te maken. Op zijn eigen manier 
toonde hij zich altijd betrokken bij ‘ons lijfblad’. Maar zijn gezondheid ging gestaag 

achteruit. Eind augustus was hij gelukkig nog op de BBQ middag van BBB, doch twee 
weken geleden moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen.  
Toch nog onverwachts is Bert van Dijk woensdag 18 september overleden. We zullen 

hem missen, want hij was toch ‘een gewaardeerd lid van onze BBB familie’. We wensen 
Nadja veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

                                                                                             BBB redactie 
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Wat u leest in deze september BBB 
 

 Laatste Week Nieuws 
 In Memoriam 
 Bestuursnieuws bij seizoenstart TVO afdelingen, 
 Enquête woningbouw behoefte plus dorpswinkel 
 Stuurgroep Beckum+Oele, DorpsplanPlus voortgang 
 Pastor Klaassen vertrekt 
 Afscheid in beeld van TVO-ers 
 Uw kind aanmelden bij de basisschool? 
 Maatschappelijke stagemarkt Beckum 
 Luk akkefietjes van HekselmesienHarry 
 De zomer door in Beckum… en de wereld 
 Kauwgumbalrally ook met Solextocht… 
 Bijzondere middag op Geertmanpleintje 
 Oele pakt uit met gezellige Volksfeesten 
 Wandeltocht op 6 oktober 
 Alles over de 24e Muiterweek  
 Wist u datjes… 
 Zo zien ik ‘t, column 
 De stand van zaken bij de basisschool 
 Donaties goede doelen van 50 jarig aann.bedrijf Mulder 
 Autorodeo bij Volle Polle Beckum  
 Woutje Wagtmans, column 
 Zijlijn , BBBtje 
 Persoonlijk; dankbetuiging  
 Oproep kleutergym 
 Bibliotheek nu op basisschool 
 Help de gezinsviering in Beckum 
 Kerst in Beckum 
 Wijziging schilderbedijf B.Ottink 
 Parochienieuws; vieringen oktober 
 Levenslust komt met ’t Is ma tiedelijk’ 
 Nieuws vh Historisch Archief 
 Wereldvisie ‘IJsland, rijk land’ 
 Parochienieuws/Datumbank 
 Deze maand.. in een volzin 
 Kleedkamers definitief!! 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 7, 2013 
pagina 4 

TVO Handbal nieuws 
Na een periode van “radiostilte” bij de handbal is er nieuws te 

melden! Er wordt weer volop getraind in ’t Geertman en – wanneer u 
dit leest - ook weer in Veldwijk. De afgelopen weken is er gestart met 
looptrainingen voor de selectie en voor de “fanatiekelingen” van 

dames 3. Dit onder de bezielende leiding van Harry Ensink.  
 

Een enthousiaste sportieveling die zelf fanatiek mountainbiket, marathons loopt en 
looptrainingen geeft. Er werden dames gesignaleerd zwoegend over het 
basisschoolplein., kruipend door autobanden, springend over duikers en ook de 
bankjes bij de basisschool waren niet veilig. Een goed begin dus voor de dames om 

de vakantiekilootjes er weer af te lopen en de conditie weer op peil te brengen. Ook 
is er een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, Gerard Hilbrink. Het komend seizoen zal hij 
de scepter zwaaien bij de selectie.  
 

Voor deze BBB heeft Gerard wat op papier gezet zodat we hem wat beter 
kunnen leren kennen:  

Eindelijk een nieuwe trainer gevonden voor handbal T.V.O. Eigenlijk was ik al gestopt 
met trainen en coachen, maar TVO heeft mij toch over de streep getrokken. Volgens 
afspraak zal ik, met medewerking van iedereen binnen de handbalclub, de komende 8 
maanden de trainer zijn. Natuurlijk wordt hier verwacht, dat ik iets meer over mezelf 
vertel. Ik ben al meer dan 40 jaar getrouwd (dus niet de jongste meer) en heb 2 
dochters, die ook nog steeds handballen. Ook zijn we inmiddels de trotse opa en oma 
van 4 kleinkinderen. Zelf heb ik 40 jaar voor de klas gestaan en af en toe val ik nog 
in. Mijn hobby’s zijn cliché: tuinieren, lezen, vakantie en mijn passie is handballen. 
Mijn ervaring als trainer {zowel heren als dames) loopt van 1e divisie niveau naar 
afdelingsniveau. Enkele clubs zijn: Bornebroek, Olympia, Borhave en Bentelo. De 
laatste jaren merk ik wel dat de mentaliteit is veranderd . “Alles voor je sport over 
hebben” is minder geworden. Daar moet ik wel aan wennen en blijf ik moeilijk 
vinden.Mijn doelstelling bij de club is meestal dezelfde: Afspraken maken, afspraken 
nakomen, samen doen en gezelligheid. Als dat gebeurt dan komen de presentaties 
vanzelf, aldus een enthousiaste Gerard Hilbrink. 
 
Verder zijn de selectie en het 3e aangevuld met de meiden van de A-jeugd. Dus zoals 
het er nu voor staat, een ruime selectie. Ook zijn er zijn een aantal nieuwe leden. De 
jeugdteams zijn al druk aan spelen. En er is zelfs gestart met een F-team. We wensen 

alle nieuwe leden, maar ook alle “oude” leden een sportief, gezellig seizoen 
toegewenst met hopelijk mooie wedstrijden om naar te kijken. Dat het seizoen zo kan 
starten is niet helemaal vanzelfsprekend. Het bestuur en de technische commissie 

hebben in de zomer de nodige uurtjes gestoken in vergaderen, bellen, regelen, 
overleggen en bespreken om zo alle teams te kunnen laten trainen met voldoende 
speelsters, trainers, coaches en trainingsuren. Ik denk dat we daar met zijn allen best 

even bij stil mogen staan en onze waardering hiervoor uitspreken. DANK!!! 
                                                                                                   Simone de Wit  
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Van de voetbal bestuurstafel 
 

Weet u het nog?  Vrijdag 24 mei jl. moest TVO-1 aantreden in Lievelde voor 
klassenbehoud, hetgeen door een verlenging is gerealiseerd. Inmiddels zijn 
we ruim vijf maanden verder en is het nieuwe seizoen alweer in volle gang. 

Vele vrijwilligers hebben er deze warme zomer voor gezorgd dat de 
Kruudnhof er weer als een plaatje bij ligt. Ja inderdaad een warme zomer 
leverde onze “watersproeiers” overuren op en dat terwijl de waterpomp in de 

vernieuwde Hagmolenbeek de geest gaf en aan vervanging toe bleek te zijn. 
Inmiddels is het al om ingeburgerde  bewaarboekje 2013/2014 in uw bezit. 
Voor diegene die het over de post hebben gekregen, kan het zijn dat er 

strafport moet worden betaald. 
Even een berichtje naar onze penningmeester@tvovoetbal.nl en het wordt 
opgelost. Mochten uw gegevens niet volledig of onjuist zijn dan graag z.s.m. 

een bericht naar secretaris@tvovoetbal.nl 
 
Voor velen een ultieme vraag: Worden dit seizoen de zolang gekoesterde 
kleedkamers gebouwd? 
Vele uren van voorbereiding en besprekingen hebben tot een nieuw plan geleid. De 

tekening hangt in de kantine en is door velen kritisch bekeken. 
Veel werk is er dan ook nog te doen voordat de officiële opening zal plaats vinden. 
Maandag jl. kwam naar verwachting het definitieve fiat vd leden!  
Hopelijk is iedereen er  van doordrongen om de handen uit de mouwen te steken en 

dat we dan kunnen zeggen: Dat hebben we mooi samen gefikst! Een prettig en 
sportief seizoen gewenst, 

                                                Namens voetbalbestuur, Alfons Harink 

 
 

Enquête behoefte woningbouw in 
Beckum/Oele 
De werkgroep “kleinschalige woningbouw Beckum/Oele” gaat in het 
kader van de DorpsplanPlus ontwikkelingen een enquête houden 
onder de inwoners van Beckum en Oele om de behoefte te peilen voor 
de noodzaak, kansen en mogelijkheden voor woningbouw in onze 
gemeenschap.  
 

De inhoud van de enquête spreekt voor zich. Alle inwoners van Beckum en 
Oele krijgen deze enquête persoonlijk in de brievenbus. Ook is de enquête 

toegevoegd aan deze BBB. Mocht om een of andere redenen u deze niet 
ontvangen is er altijd nog een digitale mogelijkheid. Op de site 

mailto:penningmeester@tvovoetbal.nl
mailto:secretaris@tvovoetbal.nl
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www.beckum.nl kunt u de enquête terugvinden onder de Dorpsraad en 
uitprinten om alsnog deze in te vullen. 
Een maximale deelname is belangrijk voor een representatief onderzoek. 

Iedereen van boven de 16 jaar kan meedoen. Dit betekent dat meerdere 
gezinsleden op een adres mee kunnen doen. Komt u formulieren tekort print 

deze dan uit of kopieer deze. Ook oud inwoners van Beckum of Oele mogen 
de enquête invullen, in deze doelgroep de zgn. spijtoptanten zitten mogelijk 
ook toekomstige bewoners voor onze gemeenschap.  

Enquête formulieren kunnen worden ingeleverd bij de volgende personen / 
adressen: 

- Eric Groothuis – Beckumerschoolweg 34a, BECKUM (Oude kern) 

- Mark Wijlens – Hengelosestraat196 - STEPELO 
- Kevin Boonk –Pastoor Eppinkstraat 24, BECKUM (Nieuwbouw) 
- Robert Wegdam –Vockersweg 23 - OELE 

Tevens zullen bij u vrijwilligers, mogelijk in het kader van een 
maatschappelijke stage, langskomen voor 4 oktober om deze formulieren 
persoonlijk bij u op te halen. 

In tijd gezien het volgende: 
- Enquête beschikbaar ca. ½ september; 
- Uiterlijke inleverdatum 4 oktober; 

- Eerste voorlopige resultaten worden bekend gemaakt op 14 oktober 
op een gezamenlijke 2e bijeenkomst van de werkgroepen van het 
Dorpsplan Plus met de stuurgroep Beckum - Oele. 

Vertrouwende erop iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en wij 
rekenen op een grote deelname. 

                    Werkgroep Kleinschalige Woningbouw namens Dorpsplan Plus 
 

Dorpswinkel in Beckum 
Aan bovengenoemde enquête wordt nog een aanvullende enquête gekoppeld. 
Dit is een onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpswinkel, een kleine 
supermarkt, in ons dorp. Ook hiervoor zal het bovenstaande van kracht zijn.  

 
 

Stuurgroep Beckum-Oele  

Werk aan de Winkel 
Het moge bekend zijn. Het DorpsplanPlus voor Beckum en Oele 
heeft al heel wat teweeg gebracht. En dan wel in positieve zin. 
 Een maand na de gedenkwaardige presentatie in de Beckumer Blasiuskerk 
hebben alle werkgroepen de voortgang van hun actiepunten op een 

http://www.beckum.nl/
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gezamenlijke ‘rapportageavond’ tegen het licht gehouden. En de eerste 
resultaten vielen bepaald niet tegen; zo meldde ook BBB in haar meinummer. 
De kunst is nu om de vaart erin te houden en ook; om de achterban via 

goede communicatie met de pers adequaat op de hoogte te houden. Dit is 
ook in de stuurgroep Beckum-Oele besproken. 
 

Enkele actuele ontwikkelingen die aandacht behoeven 
1. Het actiepunt Dorpswinkel is weliswaar hoopvol op de Dorpsplan agenda 
gezet, maar zou zo maar ‘een wens als vader van de gedachte kunnen zijn’. 

Want waar men zich spiegelt aan de Zenderse situatie om de succesvolle 
formule aldaar te kopiëren, lijkt daar inmiddels een eerdere prognose van 

vaste klantenkring minstens onder druk ter staan. Want de benodigde 
toezegging van de bevolking; wij gaan wekelijks onze boodschappen 
grotendeels in ons dorp halen, wordt (nog) onvoldoende waargemaakt. Zo 

was althans de strekking van een persbericht afgelopen zomer. 
 2. Verder werd bij de DorpsplanPlus presentatie gewag gemaakt van 
ambitieuze plannen om op termijn te komen tot milieueilandjes in het dorp en 

dan afschaffing van de grijze containers. Mn. inzameling van plastic zou voor 
Beckum een proefproject kunnen worden, waar ook de gemeente Hengelo vol 
ambitie voor wilde gaan. Maar de werkgroep voor (verdere) afvalscheiding 

‘vreest voor te hoge kosten en een te zware belasting voor vrijwilligers. En, 
tussen neus en lippen door wordt ook enige teleurstelling geuit tav. 
mogelijkheden tot inspraak bij dit project. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

3. Geheel in het kader van ‘geen woorden maar daden’ verscheen op 25 juli 
een royaal persbericht in de krant waarin de stuurgroep Beckum-Oele deze 
positieve ontwikkelingen met het brede scala aan agendapunten uiteen zette. 

Paul ter Bekke en Rob van der Keur droegen ‘met verve’  deze positieve 
boodschap van Beckum uit. 

 
 
 

Uw kind aanmelden voor de Basisschool? 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
We willen graag tijdig weten hoeveel kinderen we in de loop van het 

schooljaar kunnen verwachten. Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, loop dan 
even binnen en vraag naar ondergetekende (maandag en donderdag ben ik 

er bijna altijd). Bellen/mailen mag natuurlijk ook. We spreken dan af wanneer 
u voor een informatiegesprek op school kunt komen. 
Vriendelijke groet, Dick Paalman (locatieleider basisschool De Bleek) 
06-14960967 / d.paalman@kbhz.nl   

  

mailto:d.paalman@kbhz.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 7, 2013 
pagina 8 

Pastor Johan Klaassen vertrekt uit  
onze parochiegemeenschap 
Gemengde gevoelens waren er bij kerkbezoekers, toen ze in het 
weekend van 24-25 augustus hoorden dat pastor Klaassen de 

H.Geestparochie – al weer - gaat verlaten. 
 

De redenen van het vertrek klinken nogal onbevredigend, want ‘de eerst 

toegezegde bewoning door mij en mijn vrouw van de pastorie in Delden werd 
in een latere fase ingetrokken door het bestuur vd. H.Geestparochie. Door 
allerlei ontwikkelingen vanuit Utrecht werd bepaald, dat de pastorie door een 

priester moest worden bewoond’. (Deze info was ook gepubliceerd in TC 
Tubantia, red.). Het woord klassenjustitie klinkt hierbij weliswaar zwaar 

aangezet, maar lijkt in deze situatie niet misplaatst!  
 

Een teleurgestelde pastor Klaassen vroeg overplaatsing aan en werd 

benoemd tot pastoraal medewerker (profiel gemeenschapsopbouw). Bij de 
parochie Maria Vlucht in Losser, waaronder ook Overdinkel, Glanerbrug en 
Lonneker vallen. ‘Ik kom in een groot team met ook de pastores van de 

parochies Enschede en Haaksbergen’. 
We hebben pastor Klaassen leren kennen als een loyale en sympathieke 
stafmedewerker van de H.Geestparochie. Voor de H.Blasiuskerk in Beckum 

zette hij zich ook in voor het DorpsplanPlus agendapunt; het ‘Kerk in de 
Steigers’ project’ en was dientengevolge nauw betrokken bij deze studie. 
Zijn vertrek is derhalve een aderlating voor de H.Geestparochie, maar zeker 

ook voor de Beckumer sociale gemeenschap.  
                                                                                               Jan Ottink 

 
WANDELTOCHT 
Evenals in het voorgaande jaar organiseert de Twents Folkloristische Vereniging 
“Lönneker Boerendâânsers” weer haar traditionele wandeltocht op  ZONDAG  6  
OKTOBER  2013  De wandelaars kunnen starten tussen 10.30 uur en 14.30 uur bij 
Fam Oldenhof Strootsweg 15   Twekkelo.  Middels borden aangegeven 

Lengte wandeltocht is  6 km en 10 km. Halverwege is er natuurlijk gelegenheid voor 
een kop koffie of fris met krentenwegge of cake. Na afloop van de wandeling bestaat 
er uiteraard de mogelijkheid tot het nuttigen van een verfrissing met echte 

“Lönnekerboerendâânserslunch”, bestaande uit o.a pannenkoeken, uitsmijters, snert.  
 DE TOCHT GAAT ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN DOOR!!!! 
 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator van deze 
wandeltocht,  t.w. de heer Henk Gaakink telefoon 053 4317390 of Mob 06 22202818 
en ondergetekende. 

                               Met vriendelijke groeten, “Lönneker Boerendâânsers” 
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Afscheid van TVOers met dankwoord en bloemen 

  
           Dankwoord Danny Ottink en Bart Ottink met voorzitter Alfons Harink 

 
Bloemen en dankwoorden voor gestopte spelers, trainers en begeleiders vd 

TVO1 selectie. Boven vlnr. Dylan Volker, Jorn van Laar, Louis Ezendam, Ayke 
Luchtenberg, Bart Ottink, Rik Horstink, Thijs Vaanholt, Patrick Timmers, 

Gerard Lelifeld. Gehurkt Stijn Extercate en Danny Ottink. 
Noot! Gerard Lelifeld is inmiddels tot jeugdcoördinator bij NEO benoemd. 
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Luk akkefietjes 
’n Koggel is deur de karke, dat isse. Kiek, ie könt rechtewoard wa dèènk’n da’j 

dee nieje weareld rechts loat ling’n, oe nans wat van antrekt en met 
oogklepp’n op verdan wosselt, mer dan smiet ie oezölf boeten de 
maatschappieje, dat doo’j. Joa, joa, ik heur ’t oeleu a wa zeng’n; kiek, bie dat 

oale kealtje bunt èèndelijk de döppers los e goan’.  
Wat wil noe het geval… al’n heel’n tied wöt er deur vrouwleu van 
Boerin’nboond en aandre kennissen hoog op egeem van zonne electrische 

fietse. Niks mooier as zonne fietse met nen accu oonder ’t zadel. Hèènig 
trap’n, had veuroet goan, dat is het credo. Veural veur ooldere leu is dat ne 
oetkomst. Vrooger ha’j ne Solex, dat gung ok vanzölf mer hoo’m ie nig te 

trap’n. En met zonne electrische fietse lik het net of ie gewoon met doot an’t 
vekear, ie trapt op de pedaal’n mer ’t kost aamper meujte, Het lik heel wat 

veur ’t oog van ’t volk; kiek, zeet doar Getjaan van’ Bilnknieper is gengel’n, 
teeng de weend in, op dee fietse, hee hef’n gaank d’r bes in, dat heffe. 
Noe wil ’t geval, dat oons Mina zich ’n kop gek hef loat’n proat’n; zee mos ok 

zonne electrische fietse heb’n. Noa völle viem’n en zess’n böw op ’n trad 
goane en hebt zonnen ie-baik anneschaft. Noa ’n klein proefritje was ze kats 
verkoch; ‘heremetied wat mooi, ’t ging zowat vanzölf, ik hoom aamper te 

trapp’n en vleug veuroet. ’n Betje weend? Poo nee, niks vanne markt’… Nee, 
zee is er merakels met in’ zeumde hemmel. Wat zei’j, of ik ok zonne ie-baik 
an hebbe schaft? Nee, nog nig, ik vin’t nog völ te mooi um te döske op de 

pedaal’n. Alleen as ik en oons Mina met de fietse op’n trad goat, mor ik bes 
anpoot’n um met te kom’n en dat is joarn net aansumme wes. Dus ie könt wa 
noagoan, dat disse jonge – teeng de tied da’w nor de bejaard’ncentrale möt – 

ok wa zo’n vehikel geet anschaff’n.  Noe nog eff’n woch’… 
                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

De zomer door … in Beckum en de wereld 
 Eind juni pakte de regionale krant uit over het Hagmolenbeek 

project. Het was één Halleluja verhaal van de bedenkers; goed voor 

de mens, de natuurontwikkeling, betere waterbeheersing bij extreme 
weerssituaties, etc. Toevallig berichtte BBB diezelfde week nogal 
kritisch over dit geldverslindende project. Ongetwijfeld zal er achter 

de  geraniums volop gediscussieerd zijn over dit onderwerp; voor of 
tegen. Dat is mooi, zo blijven de mensen bezig… 

 Nou kwam daar ook nog bij dat volgens Beckumers Rijkswaterstaat 

bij het uitvoeren vh. project slordig omging met het verplaatsen/ 
beschermen van de visstand ter plaatse. Natuurlijk is er niets mis 

mee om verantwoordelijken hierover op de vingers te tikken!   
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 En ja hoor… de TVO kleedkamers soapserie kreeg begin juli weer 
persaandacht. Betrokkenen willen zo snel mogelijk een nieuw,   

betaalbaar plan maken. Bij monde vd. Hengelose CDA fractie is nu 
ook druk gezet en een collegetoezegging houdt in, dat ’dit najaar dan 
echt daadwerkelijk de vergunningen verleend moeten worden en 

vervolgens de kleedkamers gebouwd’…1)  
 

 Ondertussen is – heel ver van huis – in Egypte in juni de opstand 

weer losgebroken en zijn ze na een jaar (ongeveer) terug bij af. Na 
zg. democratische verkiezingen hadden ze weinig geleerd want Morsi 

(of Mursi) wierp zich al snel op tot nieuwe dictator en onderdrukker. 
De hete zomer kreeg daar dus een spannend, doch negatief vervolg 
en de wereld keek toe (situatie juli - augustus)… En wat in Syrië 

gebeurt is helemaal dramatisch voor de hele bevolking. Het 
onderzoek naar chemische wapens is ook al zo’n farce van Oost en 

West… 
 

 Heuglijk nieuws was de mededeling, dat midwinterhoornblazen op 

de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed komt. ‘Een belangrijke 
nog levende traditie in Twente en de Achterhoek’ fluisterde een 
kenner opgewonden. Nou, dan weten we dat ook weer… 

 

 Nog zo’n uiterst belangrijk bericht; bij de voetbalwedstrijd FCTwente 

tegen Utrecht hing bij vak P een spandoek met de nostalgische 
tekst ‘Hasj, coke & pillen, zo gaan wij zondags op pad’. Gewoon niet 
handig, beetje dommig, verder niets. Maar de KNVB, de aanklager 

betaald voetbal startte wel een vooronderzoek. Sjonge, jonge, is me 
dat een krachtig signaal…. 

 

 ‘TVO kan snel bouwen’ was eindelijk een positieve boodschap na 
de interventies vd Hengelose politiek, kritieke pers etc. want ineens 

was ‘stedenbouwkundig en welstandtechnisch’ het nieuwe twee- 
verdiepingen plan voor TVO kleedkamers akkoord. We noteren 11 juli 
2013, na doorberekeningen, vergunningenaanvragen etc. gaan we 

dus dit najaar daadwerkelijk bouwen!!! 
 

 Nou, de Tour de France ligt ook al weer ver achter ons. Nederland 

had hoge koorst, want Bouke en Laurens konden kreunend en 
proestend lang meedoen om ereplaatsen, Froome had extra energie 

ingebouwd (in lichaam en fiets!) en het woord doping werd, veelal 
fluisterend, geregeld te berde gebracht. Maar onder invloed (en 
regie) van de almachtige commercie hielden dopingjagers het kruid 

vooreerst droog…  
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 Natuurlijk, begin augustus. De bal rolde weer, oftewel de profclubs 
begonnen Europese kwalificatiewedstrijden- dan wel competitie te 

spelen. Utrecht en Vitesse verdwenen meteen roemloos uit de Euro-
voorrondes. Waar PSV het beter deed met haar veelbelovende jonge 
selectie; 2x 3-0 winst op Zulte Waregem. En halfweg augustus staan 

PSV, Heerenveen, Groningen en jawel PEC Zwolle(!) aan kop vd. 
eredivisie. Terwijl een fris FC Twente in de Kuip Feyenoord met 1-4 
afdroogde… en TVO? Dat begon full speed met trainen olv. Leo ter 

Haar en oefende tegen BSC/Unisson en Sp.Overdinkel. Nog niet 
compleet, uitproberen, experimenteren etc. want nieuwe spelers 

werden ingepast. Tweemaal remise met 3-3, goede goals en poedels 
achterin, kan gebeuren.  

 

 De terrasperikelen in Hengelo!! 

Waar je een krant al niet mee kunt volschrijven… Het gekissebis   
tussen de Twee Wezen (horeca), Wagenaar (kledingzaak) en 

gemeente Hengelo kende een nieuw dieptepunt na het bezoek aan de 
TW vd. VVD fractievoorzitter. Geuite onvriendelijkheden over en weer 
(klachten/niet meer welkom/wel-niet excuses/bemiddeling) stonden 

breed uitgemeten in de krant. Tja, waarin toch grote mensen klein 
kunnen zijn… Inderdaad, hebben ze niets beters te doen?   

 
 

Kauwgumbalrally zette Beckum  
weer op de kaart 
 

De Kauwgumbalrally kende weer een geslaagde uitvoering op 31 augustus. 
Vanaf 9 uur stroomde de parkeerplaats bij het Wapen van Beckum vol met 
auto’s in allerlei uitvoeringen. Deelnemers hadden zich fraai uitgedost en het 

publiek aanschouwde bewonderend de hele meute. Grote bakken, kleine en 
oude vehikels, gestroomlijnde wagens stonden aan de start. Na een rit van 
enkele uren door het fraaie Twentse buitengebied kwamen ze terug bij het 

startpunt. Daar stond, na een lunch, een nieuwe verrassing te wachten. Bij 
toerbeurt wachtte de deelnemers een rit op een Solex, dat was lachen, gieren 

brullen oftewel veel vermaak. Een 2e rit rondde de kauwgumbalrally af. De 
ruim 120 deelnemers lieten daarna zich een buffet goed smaken en voor 
liefhebbers was in het Proggiehoes was nadien een afsluitende feestavond.  
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Fraaie pitpoesen flankeren deze bijzondere bolide bij de start 

 
Vader en zoon Scharenborg op een Solex; een keertje wat anders… 
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Een bijzondere middag op  
het Geertmanpleintje 
 

Veel passerende fietsers zullen zich 25 augustus hebben 
afgevraagd; wat is dat toch voor stel, dat daar zit op het 
Geertmanpleintje voor de sportzaalkantine?  
 

Nou, dat waren alle BBB medewerkers die present waren bij de welverdiende 
jaarlijkse BBQ middag. Het werd weer een uiterst geneuglijk samenzijn. Bij 

alle gezelligheid werd door velen de tijd vergeten en zelfs Studio Sport 
gemist! Maar dat mocht hem zeker de pret niet drukken… 
Een aantal vaste BBB bezorgers waren schijnbaar verhinderd. Ja, dat kan 

natuurlijk maar is toch jammer. Enkelen kwamen later door eerdere 
bezigheden elders, zoals Josefien, Bennie en Gerda, Johan die eerst moesten 

boerendansen bij een Pathmos festijn in Enschede (Lönneker daansers). Ook 
Tonnie kwam later met Rikie, want hij liep eerst de fietstoertocht in Oele. 
Knap dus! En zowaar, ook Esther kwam de sfeer proeven en ‘dat was haar 

prima bevallen’. 
 

De middag kende geen officieel moment, want zelfs het openingswoord van 

Egbert was vervat in ‘een proost op BBB’. Op de achtergrond bleven 
liefhebbers indirect op de hoogte van de stand bij Vitesse-FC Twente 
(teleurstellend 1-0). ) Och ja, er waren even andere prioriteiten… 

Mooi was het, dat Johan en Johan ook aanwezig waren. Door allen werd 
respect en warm medeleven getoond. Zijzelf knapten er die middag – met 
hun partners – (even) van op en ze zaten ook een tijdje broederlijk naast 

elkaar. Ze vertelden ieder hun eigen verhaal aan elkaar en dat paste in de 
geest van deze bijzondere dag. Oh ja, de BBQ van Marcel smaakte lekker en 
vond dus gretig aftrek, ook dat wel weer… 

                                                                                              Jan Ottink 
 

Oele pakte uit met ‘supergezellige 
Volksfeesten’ 
Anita Pijnappel rapporteert dolenthousiast over de jaarlijkse  
Volksfeesten en ze won in de regionale klasse het carpullen ook 
nog!!! Leest u mee…   

 
Ik weet niet of je inderdaad geweest bent, maar het was een topfeest waar 

we op terug kunnen kijken.  Het weer was natuurlijk super, waardoor we 
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overal terrasjes konden maken. Vrijdag was er de playbackshow; superludiek 
en grote deelname. Voor het eerst ook veel deelnemers uit de Plooy. 
Spectaculair was de nieuwe Oeler band DIESEL EUL . Die trouwens ook nog 

op zaterdag en zondag voorbijkwamen.  
 

Zaterdag kinderspelen; erg leuk met o.a ringsteken en ridder Arthur die de 
kinderen vermaakte.  ‘s middags vogelschieten: Leonie Wevers werd eerste 
bij de dames, Rutger Haan bij de heren en Loes Bolks bij de kinderen.   

‘Avonds mooi feest, de tent kon aan de hele zijkant open vanwege de 
temperatuur. Supersfeertje! 
Zondag een hele leuke avond fietstocht. Bijna 50 deelnemers, allen heel 

enthousiast. En ‘s middags carpulling, wat een sensatie! Oele verwachtte hier 
al veel van... en je kon met volle teugen genieten van ronkende motoren. 
Opgepimpte auto's, veel publiek.  

 
Bij de carpullwedstrijd, werd ook door een regionaal team gestreden....  
Deze regionale klasse werd gewonnen door 2 dames: Thyrza Hielkema, en  

Anita Pijnappel. (hihi) Jammer voor de heren. Prachtige middag! Geweldige 
afsluiting met duo flex en daarna de superband Papa Ragazzi. Volgens heel 
veel Oelenaren al met al een super weekend!! 

 

 
Diesel Eul verraste vriend en vijand (met een bekende leadzanger!!) 
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Rutger, Loes en Leonie wonnen het volgelschieten 

 

 
Carpulling voor het talrijke publiek; een schot in de roos 

 

Fietsroute bij Oeler feesten op Internet 
Op verzoek de volgende hint; ‘deze  route is ook uitgetekend op een digitale 
kaart, welke men kan vinden op het internet onder: 
afstandmeten.nl/index.php?id=1163944 ‘. 
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WANDELTOCHT 
Evenals in het voorgaande jaar organiseert de Twents Folkloristische 
Vereniging “Lönneker Boerendâânsers” weer haar traditionele wandeltocht op  
ZONDAG  6  OKTOBER  2013  

De wandelaars kunnen starten tussen 10.30 uur en 14.30 uur bij Fam 
Oldenhof Strootsweg 15   Twekkelo.  Middels borden aangegeven 
Lengte wandeltocht is  6 km en 10 km. Halverwege is er natuurlijk 

gelegenheid voor een kop koffie of fris met krentenwegge of cake. Na afloop 
van de wandeling bestaat er uiteraard de mogelijkheid tot het nuttigen van 
een verfrissing met echte “Lönnekerboerendâânserslunch”, bestaande uit o.a 

pannenkoeken, uitsmijters, snert.  
 DE TOCHT GAAT ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN DOOR!!!! 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator van deze 
wandeltocht,  t.w. de heer Henk Gaakink telefoon 053 4317390 of Mob 06 
22202818 en ondergetekende. 

                               Met vriendelijke groeten, “Lönneker Boerendâânsers” 
 
 

De Muiterweek 2013 
Er was weer veel te beleven in en rondom café Halfweg tussen 31 juli 

en 5 augustus. De 24e Muiterweek werd een geslaagde uitvoering met 
een vernieuwd muiterbestuur. Achtereenvolgens Nick Laarhuis, Dion 
Ottink, Brian Asbreuk, Mike Asbroek, Mart Nales, Lieke Temmink, Lotte 

Grashof en Nel Waanders tekenden voor de organisatie. 
 

Het is zondagmiddag op het terras bij Halfweg. De Past. Ossestraat vertoont 

enkele verse bandensporen van de vrijdags verreden Spek en Bonen rally, 
maar de schade valt dit keer verder best mee… De straat is het laatste stuk 

afgezet met een bar, enkele praattafels en grote kunststofzwembaden met 
reuze ballen erin. Voor de Extreem Water Crash. Een aantal fietsers wringt 
zich lopend langs alle obstakels richting Haaksbergen, schijnbaar begripvol 

voor ‘de opgeworpen hindernissen’.  
Even aan Lotte Grashof – langst zittende bestuurslid – gevraagd naar haar 
drive om in de muiterweek organisatie te zitten. ‘Dingen organiseren vind ik 

mooi en dan vooral voor jongeren onderling. Daarom help ik ook ieder jaar 
mee aan het TVO jeugdkamp, dat geeft me veel voldoening”. 
 

Nick Laarhuis weet te melden 
Het is vooral rustig op en rond het terras. Waar eerdere jaren een 1/8 triatlon 
of run-bike-run nog zorgde voor een redelijke toeloop aan deelne-mers en 
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publiek rond het café en terras. We praten aan een tafeltje bij met de nestor 
van de organisatie Nick Laarhuis. Bijna 23 jaar inmiddels en student op de 
Hogere Hotelschool opleiding. ’ Ik heb net een stage van een half jaar op 

Curacao achter de rug, nu nog een jaar studie te gaan met oa. een stage van 
5 maanden in Antwerpen. Het is een interessante opleiding, je leert naast het 

vak ook diverse culturen opsnuiven. Komt altijd goed van pas voor dit 
beroep’.  
Gekscherend aan Nick gevraagd naar de toekomst om misschien café Halfweg 

op enig moment over te nemen? Glimlachend; ‘wel eens kort aan gedacht, 
maar het is zo gecompliceerd met veel haken en ogen; financiën, 
verplichtingen en onzekerheden in het horecavak, nee, laat nog maar even 

zitten’.   
 

De evenementen  nabeschouwd 
Dan een chronologische terugblik op de muiterweek, hoe lopen de zaken? 
‘Vrij goed wel, het bingo en pokeren was woensdag weer een geslaagde activiteit. 
Evenals de piratendag donderdag met de Muiterweek formatie ook op radio en 

optreden van Gregor Atlantis, gezellige boel. 
Vrijdag bij tropische temperaturen het grasvolleybaltoernooi, extra sproeiers geplaatst, 
veel drinken en maar liefst 46 teams ingeschreven. Gold shine werd de winnende 

ploeg. Nadien tropical party met veel cocktails en een bomvol terras. Zaterdag de 
Spek en Bonenrally over een mooie route en bijna 50 deelnemers. Het duo Louis 
Borgelink - Harry ter Avest (net Abraham gezien!) werd winnaar. Hugo Asbreuk en 
Mart Waanders waren het snelst en het team van Michiel Jannink kreeg de 

originaliteitsprijs. Alles is goed verlopen en er waren weinig klachten, ook belangrijk!  
Zaterdagavond speelden de Pianoco’s, oa. Manon deed ook nog een duit in het zakje 
en de sfeer was uitstekend, later draaiden DJ’s binnen stemmige muziek.  Vandaag 

dus Extreem Water Crash (zondagmiddag), ja het is tot nu toe wel rustig, we zien 
verder wel want vanavond treedt Living Room op’. 
 

 
De bolide van Mark ten Dam bij de Spek en bonenrally 
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De winnende volleyploeg Gold Shine trots met de grote beker   
 

Dus geen Run Bike Run meer? 
‘Door het aantreden van enkele nieuwe leden wilden we dit jaar iets anders 

proberen. Ook al omdat een Run-bike-run evenement veel organisatie en 
mankracht vraagt. We moeten straks alles maar rustig evalueren. Volgend 
jaar bestaat de Muiterweek 25 jaar, goede reden om een aantrekkelijk 

programma te bedenken. Dus bij voorbaat is niets uit te sluiten en we zullen 
goede suggesties zeker bekijken’. 
 

Vooraf met de buren praten; een goede zet 
De muiters hebben vooraf aan deze feestweek het initiatief genomen om met 
de buurtbewoners rond de tafels te gaan zitten. daar werd uitleg gegeven 

over het programma en eventuele overlast aspecten. Dat bleek vooral na 
ervaringen van vorig jaar een goede zet en werd door de buurt gewaardeerd. 
Het blijkt wel weer; good will kweken en goed vooraf communiceren zijn 

voorwaarden om zo’n dorpsfeest blijvend te kunnen organiseren. 
                                                                                                                       Jan Ottink 

Laatste meldingen 
‘De winnaar bij het goed verlopen voetbaltoernooi (16 heren- 5 dames-teams) 
is bij de mannen Café Halfweg bij de vrouwen het team van Dwars. 
 

Namens de Muiters willen we graag iedereen bedanken die zijn steentje heeft 
bijgedragen aan deze editie van de muiterweek. Bedankt voor de hulp van 
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onze vrijwilligers bij alle activiteiten. We hopen dat de buurt dit jaar weer zo 
min mogelijk overlast heeft gehad van de activiteiten en wij willen deze dan 
ook bedanken voor de medewerking tijdens de muiterweek. Natuurlijk willen 

we ook alle bezoekers bedanken, zonder jullie hadden we de 72 vaten bier dit 
jaar niet gehaald! We hopen jullie volgend jaar weer te zien bij de 25e editie 

van de muiterweek, een jubileum dat groots gevierd gaat worden. We 
houden jullie graag op de hoogte via onze Facebookpagina’.  
                                                                                          De Muiters  
 
 

Wist u datjes…. 
>Jazeker, we gaan de korte akkefietjes en memorabele wetenswaardig-heden 
op de velden - en daarbuiten - wekelijks weer vervolgen! 

> Op de TVO velden waren 25 augustus de handbalmeisjes actief, het 1e 
trainde op veld 3 – er zijn weer blessures helaas – , op veld 2 zijn bruine 
sporen van foutieve onkruidbestrijding (vergissing!), jammer en TVO2 

oefende tegen Diepenheim2 op het hoofdveld. Het viel niet mee, het was 
vrijblijvend tam rondtikken en na de 1-2 ruststand leek TVO na de 
gelijkmaker druk te zetten. Maar misverstanden achterin werden vervol-gens 

afgestraft en een 3-4 eindstand was het resultaat. Kortom, nog veel werk aan 
de winkel… 
 

> TVO4 kwam van de koude kermis thuis, oftewel werd bij avc Heracles een 
monsternederlaag geleden; de 17-0 score zegt alles…. TVO1 bekerde tegen 
en bij Eilermark verdienstelijk naar 1-1 remise. Maar ATC65 was vervolgens te 

sterk in Beckum. Even aanzetten; hoog tempo en combinatie en de 0-2 
ruststand was een feit. TVO kwam na de thee meer in het spel, had bijna 1-2 
gescoord - Luuk op paal - en toen vond ATC het genoeg. Een fraaie 0-3 en 

tenslotte 0-4 eindstand… > TVOC1 schoot met scherp tegen Bornerbroek C1, 
2-12 en B1 deed niet onder door het arme SDC - met lege handen en een 
mand vol doelpunten-  terug te sturen naar Denekamp; 13-0… 
 

> TVO4 (of toch 5!?) leek een punt over te houden tegen Almelo6, maar zag 
de gasten vertrekken met een 4-5 zege en het 3e deelde tegen AV Heracles2 

ook de punten. Scheids Mario V. had in de laatste fase ‘de handen vol’ aan de 
mopperende gasten. TVO2 hervond zich bij Borne3 en bekerde naar een 

verdienstelijke zege 1-2. Stef en Ruben scoorden en in de laatste fase hapte 
het 2e naar adem, ‘meer trainen’, constateerde interim-coach Roy K…  
> Maar TVO1 liet het in de 3e bekerpartij eerst lelijk afweten; 4-0 achterstand 

met rust bij De Esch. Redelijk herstel nadien, maar wel een forse 5-2 
nederlaag… TVO2 verslikte zich in Zenderen V.2, 2-0 verlies daar en thuis was 
spelen op doordrenkte grasmat (op 8 sept. na een lange, nachtelijke hoosbui) 

niet mogelijk. ‘s Middags evenwel startte TVO1 het seizoen bij Bornerbroek. 
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Het was lang povertjes, wennen aan elkaar, weinig risico’s nemen; zo was 
ongeveer het (logische) beeld aan weerszijden bij deze competitiestart. TVO 
kreeg meer vat op het spel, Roy L. opende de score na een half uur en had 

even later een strafschop verdiend maar de scheids wuifde de omstrengeling 
van een tegenstander weg… Op slag van rust lette TVO achter even niet op 

en een vrije schop verdween in 2e instantie achter goalie Marin, 1-1. Toen 
Bornerbroek met 10 man kwam te staan, perste TVO er een overwicht uit. 
Door te gehaast schieten werden kansen gemorst, zelfs in de laatste minuut, 

toen de bal door een verdediger vd. blauwhemden van de doellijn werd 
gehaald. 
 

> Een week later was alles anders; wat heet, TVO1 kreeg een afstraffing van 
Lochem en kwam met 1-5 nog goed weg. Na een kwartier glipte de partij 
totaal uit handen vd. TVO formatie. Gauw vergeten en zich richten op de 

volgende wedstrijden. TVO2 kwam 2x op voorsprong bij Rietmolen2 door Stef 
en Jasper, maar moest toch een 2-2 remise toestaan. 
   

 

Zo zien ik ‘t… 
 

Vekansie, je ken ’t viere op alle mogelijke maniere. Met de fiets naar e 
outbollige uitspanning as ’t Hoge Boekel zoas vroega. Met e broodje en fles 

limonade onder de snelbinder. Je ken ook met de caravan of camper toere 
door Europa of met ’t vliegtuig naar verre oorde verkasse. En ja hoor, je ken 
ook met de bus reize en dagelijks as e 40 persoons kudde met volgzame 

schape al die excursies volge. Ja, dat is wat; ieder persoontje heb z’n eige 
interesses. De ene wil rust, liefst allenig zijn, de ander slurpt alle culturele info 
vd. plaatselijke gids op (hangt aan z’n lip zogezegd) en weer e ander zit het 

liefst de hele dag achter die goudbruine rakker achterover geleund te loere 
naar die andere vekansiegangers, die voorbij paradere over de boulevards of 
langes ’t terras. (Dat jonge spul, veelal in minuscule kledij en het liefst met 

ideale gebruinde en lekurre mate).  
Zo ken ie wel weer, ja toch of nie dan?. 
 

Effe terug naar dat karakteristieke beeld bij zo’n excursietocht met de bus. De 
gids ging de groep voor om gebouwen met een geschiedenis te laten zien. ‘In 
de 17e – 18e eeuw werd dat kasteel gesticht door de zoon van Leopold, die 

vervolgens al het geld hep verbrast en berooid achterbleef. Napoleon nam de 
macht over en de oude adellijke families werde verdreven. Later is het een 
natuurgebied geworden. U ziet hier de ouwe reste van die vroegera rijkdom’. 

Zo ongeveer was samengevat de strekking van zijn betoog. En de toeriste, 
veelal oudjes die elluk moment vastlegden met die moderne camera’s, riepe 

om de haverklap ‘ooh’s en aah’s’ en ‘wat mooi’ asof ze telekes een 
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‘wereldwonder’ aanschouwden... Sommige meelopers vonde het wel best en 
liepe e beetje rondom met e blik van; late we nou opschiete, keke verveeld 
op ’t horloge en krege bijna niets mee van het relaas vd gids. Tja, je hep dus 

gretige cultuursnuivers (die alles voor zoete koek aaneme), maar dat is niet 
aan alle mense besteed…  

                                    Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum-West 
 
 

Basisschool De Bleek gaat met de tijd mee 
 

We brengen er onze kinderen, stemmen er op onze favoriete 

politieke partij en kunnen er binnenkort boeken lenen. Alles in een 
schoolgebouw waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Met een 
moderne visie op onderwijs is basisschool De Bleek echter volledig 

van deze tijd. 
 

Op het eerste oog is er weinig veranderd. Het grote, gele potlood bij de 

ingang naar het schoolplein verwelkomt kinderen, ouders en leerkrachten nog 
elke dag. Ook het klimrek en de fietsenstalling staan op hun vertrouwde plek. 

De grote bel naast de ingang, die eens het begin en het einde van de lessen 
en de pauzes inluidde, is echter verdwenen. Maar de aanblik en de geur van 
meters vochtige jasjes, keurig opgehangen, doet vermoeden dat de tijd heeft 

stil gestaan in basisschool De Bleek. Het is bijna dertig jaar geleden sinds ik 
afscheid nam van De Bleek, maar op het blauwe linoleum dat nog altijd door 
het hele gebouw te vinden is, komen de herinneringen in razend tempo terug. 

Aan meneer Gerrits, het toenmalig hoofd van de school die werd opgevolgd 
door meneer Ten Voorde. En aan juffrouw Annet en juffrouw Trudy, in wiens 
lokalen nieuwe gezichten staan. Ik word uit mijn herinneringen opgeschrikt 

door alweer een nieuw gezicht: Dick Paalman, locatieleider van De Bleek. Als 
ik Dick de hand schudt, klinkt er een vrolijk ‘goedemorgen’ achter me. Het is 
Hermine Horstink, leerkracht met een lange staat van dienst bij De Bleek.  

 
“Hoe lang is het geleden dat jij hier naar school ging?”, vraagt Hermine, 
terwijl ik nog een keer om me heen kijk. “Bijna dertig jaar”, erken ik, waarna 

Hermine aangeeft dat, hoewel het misschien niet zo lijkt, er in die jaren veel 
wijzigingen zijn doorgevoerd. “Inhoudelijk dan hè. En niet alleen hier, maar 
overal in Nederland.” Als voorbeeld noemt Hermine de Intern Begeleider 

(IB’er), die leerlingen en leerkrachten ondersteunt. “De IB’er is de spin in het 
web als het aankomt op het welzijn van de leerling. Zij wordt ingeschakeld als 

blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft. Meestal heeft dit een 
onderwijskundige oorzaak, maar ook de thuissituatie kan hierom vragen.” 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 7, 2013 
pagina 23 

Een ander grote verandering binnen de basisschool is de invoering van een 
nieuwe lesmethodiek: het zogenaamde opbrengstgericht werken, dat vijf jaar 
geleden bij De Bleek is ingevoerd. Scholen die deze methodiek hanteren, 

zetten zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerling. 
Met succes, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs: 

‘Basisscholen kunnen de rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door 
opbrengstgericht te gaan werken. Leraren op scholen waar opbrengstgericht 
wordt gewerkt hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stemmen 

hun les af op de verschillen tussen hen. Leerlingen die extra zorg nodig 
hebben, krijgen die van leraren die daarvoor de specifieke benodigde kennis 
hebben.’ Hermine legt uit wat dat in de praktijk betekent: “Er wordt niet 

langer klassikaal lesgegeven, maar in drie niveaugroepen die meer, 
gemiddeld of minder instructie nodig hebben.” Tweejaarlijkse LVS-toetsen 
(leerlingvolgsysteem) wijzen uit in welk niveau de leerlingen worden 

ingedeeld. 
 
Het opbrengstgericht werken wordt vanaf groep drie ingezet bij drie vakken: 

rekenen, lezen en taal/spelling. “Bij rekenen en lezen hebben we 
opbrengstgericht werken helemaal doorgevoerd, bij taal/spelling hebben we 
het over een jaar of drie voor elkaar”, vertelt Dick, die aangeeft dat het 

invoeren van een nieuwe lesmethode een behoorlijk proces is, waar De Bleek 
vijf jaar geleden mee is begonnen. “Tegenwoordig zijn er veel scholen die op 
aanwijzen van hun schoolbestuur opbrengstgericht gaan werken. De Bleek is 

hier echter op eigen initiatief mee gestart. Het is bewezen dat leerlingen die 
extra aandacht krijgen meegroeien met het niveau van de rest van de klas. 

Dat resultaat staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht”, erkent Dick, die 
verwacht dat de lesmethode nog een flink aantal jaren kan rekenen op de 
steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 
Naast al dat leren moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor een stukje 
ontspanning. En die is er dan ook, al wordt er een bewuste keuze gemaakt uit 

het aanbod van landelijke schoolactiviteiten. “Neem de fruitdag of de 
ontbijtochtend. Waarom moeten we daaraan meedoen, alleen maar omdat 
het leuk is? Ik kan me voorstellen dat het voor een school in de Haagse 

Schilderswijk anders is, maar in Beckum ontbijten de kinderen”, stelt Dick. 
Hermine knikt instemmend als Dick uitlegt dat elke activiteit ten koste gaat 
van de verplichte lesuren. Toch zijn er wel degelijk activiteiten waar beiden 

enthousiast over zijn. Zoals de jaarlijkse sportdag of de excursie naar 
Heidegoed ’t Kluenven, waar de leerlingen met gerichte opdrachten de natuur 
in worden gestuurd. Of het Fit2School-project in de opblaashal van het 

Twentebad. “Dat is geen zwemles in de zin van leren zwemmen”, stelt Dick. 
“Zie het als een natte gymles waarin kinderen spelenderwijs met water 

omgaan. Het is heel wat meer dan een beetje poedelen. De meeste kinderen 
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zijn flink munt na afloop”, lacht de locatieleider. Ook Hermine lacht, als ze 
denkt aan een van haar favoriete activiteiten: de crea-tentoonstelling, 
waarmee het schooljaar wordt afgesloten. “Hier worden de werkjes 

tentoongesteld die de leerlingen hebben gemaakt. Samen met hun ouders 
sluiten ze zo het schooljaar af.” Met een hapje en een drankje vormt de crea-

tentoonstelling een gezellige afsluiting, meent Hermine. Want al zijn de lessen 
en de werkjes belangrijk, beamen Dick en Hermine, het feestje eromheen telt 
toch ook mee. 

 

 
Hermine en Dick voor de basisschool met klauterende kids op de speelplaats 

 
Het team van basisschool De Bleek ziet er als volgt uit: 
Groep 0, 1, en 2: Astrid Bunte en Dianne Morsink uit Beckum 

Groep 3: Josphine van Tilburg uit Schalkhaar en Yvette ten Hag uit Haaksbergen 
Groep 4: Karin Witteveen uit Borne en Hermine Horstink uit Beckum 
Groep 5/6: Andrea Mensen uit Langeveen en Mariska Möller uit Zenderen 

Groep 5/7 Willy Haverkate uit Bentelo en Ineke Lansink uit Saasveld 
Groep 8 Matthijs Moorman uit Hengelo 
 

Directie: Dick Paalman (locatieleider) en Robert Wolters (directeur)  uit Hengelo 
Vakdocent gymnastiek: Thijs Aalbers uit Hengelo 
Intern begeleidster: Karin Wassink uit Hengelo 

Conciërge: Mohammad Aghajany uit Hengelo 
Secretaresse: Chantal Oude Vrielink uit Hengelo 
 

                                                        Tekst; estherrouwenhorst@home.nl 
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Hieronder foto’s van enkele schoolactiviteiten in mei-juni 2013 

 
Kruiwagenrace met groep 8 

 

 
Juffendag met groep 1 t/m 4 
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Uitwisseling met Duitse school; lol in de bus met groep 5-6 

 
 

 

Woutje Wagtmans 
Die naam schoot mij in juli door het hoofd tijdens de Tour de France, de 100e 

uitvoering. En dan in het verlengde van die gedachten kwamen ook namen 
als Kees Pellenaars, de fanatieke coach met sigaar (!), Jan Nolten, Daan de 

Groot, gebroeders Gerrit en Adrie Voorting, Wim en Piet van Est, Cees Haast, 
Ab Geldermans bovendrijven. Maar Woutje Wagtmans met zijn melancholieke 
kop - alsof hij het ook niet helpen kon - dat was enkele jaren een held in de 

60er jaren en een aantal etappes gele truidrager. Anders dan zijn neef Rini 
Wagtmans, de superdaler later. In die tijd fietsten ook Franse grootheden als 
Louison Bobet, Andre Darrigade, Jaques Anquetil en Luxemburger Charlie 

Gaul. Terwijl Tommie Simpson in 1967 sneuvelde in de verzengende hitte 
tijdens die historische rit op de Mont Ventoux. Ja ja, Frederico Bahamontes, 
de adelaar van Toledo, staat ook op mijn netvlies. 

De aanleiding van deze bespiegelingen is het fenomeen doping. Kenners 
zeggen, dat doping al zo oud is als er wedstrijdsport bedreven wordt. Dat zal 

best, maar doping in de 60er jaren leek meer op extra druivensuikers en/of 
mineralen en daar is tot op de dag van vandaag niets mis mee. Waar in het 
latere sport- lees wielertijdperk bloeddoping, epo, testosteron, 

voedingssupplementen en andere geavanceerde middelen en methoden 
gebruikt werden. Hoe zuiver is de sport nog? Elke Tourdag leverde dat een 
oeverloze discussie op. Zeker is wel, dat eerdere ‘topcoureurs’ als Pantani, 
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Amstrong dus, Ulrich, Riis en veel andere - ook Nederlandse – brood-
verdieners in die sector aan de dope waren.  
Maar onze Woutje Wagtmans? Ach, zijn sympathieke kop met die honden-

ogen en tengere pezige lichaam verraadden het toen al. Hij was een 
underdog, een held die Nederlandse fans trots maakte. En in onze jonge 

onschuld en onwetendheid was daarom toen ieder vermoeden van verkeerde 
pilletjes of andere verderfelijke middelen totaal niet aan de orde. Temeer ook 
omdat de heldenverslaggevers toentertijd op de radio; Jan Cottaar, Dick van 

Rijn en Theo Koomen er ook met geen woord over repten…  
                                                                                             Knitto  
 
 
 

 
 

VOLLE POLLE editie 2013: Wat een sfeer, enthousiasme 
en optimisme! 
Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover; Volle Polle editie 2013!! 

Bijna een jaar aan voorbereiding is vooraf gegaan om 2 dagen vol 
motorcross, autorijden, feest en vooral gezelligheid te beleven!  

Weken voor de datum hield de organisatie angstvallig de weerberichten in de 
gaten. De vooruitzichten waren goed, maar het werd steeds slechter. Tijdens 
de opbouw werd al steeds meer duidelijk, dat zelfs echte “Volle Pollers” niet 

bestand zijn tegen zoveel regen… Grote vijvers vormden zich op de 
crossbaan, vrachtwagens met materiaal moesten uit de wei gesleept worden; 
het zag er niet goed uit. Met man en macht is er keihard gewerkt om toch 

nog de motorcross te kunnen houden, maar het mocht niet baten, de 
weerberichten voor zaterdag werkten niet mee. 
Nadat we onze teleurstelling hadden verwerkt over de annulering van de 

motorcross, hebben we met goede moed zaterdagmiddag de draad weer 
opgepakt.  
Voor de ondernemers van de OVBO, die ons zaterdagmiddag bezochten voor 

het Bedrijvenuurtje, was het ook erg jammer dat zij de finale van de 
motorcross niet mee konden maken. In het zonnetje aan de motorcrossbaan 
netwerken is toch nét iets leuker dan op een troosteloze dag naar een lege 

baan kijken.  
Ondanks het weer en Fc Twente wisten veel mensen op zaterdagavond de 

tent te vinden voor een zeer gezellige avond met DJ Thom Sebo en drive-inn 
Black-Light. De toon was weer gezet, zeker toen de zon zondagochtend 
eindelijk zijn gezicht liet zien en we om 06.30 uur (!) de eerste rijders 
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mochten verwelkomen voor de Autorodeo. Het was een dag vol spektakel en 
spannende manches, met als hoogtepunt de Bedrijfswagenklasse, waar 
bedrijven meereden met een bedrijfswagen, uitgevoerd in de kleuren en 

logo’s van het bedrijf. 
Ook aan de kinderen was gedacht: 2 springkussens, een zandbak, 

schminken, auto’s spuiten en een quadbaan; geen kind heeft zich verveeld 
en de ouders konden hierdoor nog een rondje langer genieten (rondje 
Autorodeo of rondje bier?) 

Na de Autorodeo was er vertier in de feesttent met live-band Lickety Split en 
drive-inn Black-Light.  
De sfeer zat er goed in en er zijn nog lang sterke verhalen uitgewisseld (en 

niet alleen over de Autorodeo…) 
Wij van Volle Polle zijn zeer tevreden over editie 2013 en we kijken nu alweer 
uit naar editie 2014! 

Hartelijk dank wederom aan al onze helpers en sponsoren van dit jaar: TOP 
dat we elk jaar weer belangeloos op jullie mogen rekenen!!! 
  

Uitslagen Volle Polle 2013   
 
Autorodeo 

 
1. Nr. 242 Arne Brilhuis uit Rossum 
2. Nr. 37 Michel Jager uit Hengelo 

3. Nr. 157 Ronald Groothuis uit Hengevelde 
 

Beste Entertainer: Nr. 207 Harry Smit 
Beste Beckummer: Henk Winters 
Winnaar afvalrace: Nr. 132 Han Stortelder 

 
Bedrijfswagenklasse 
 

1. Nr. 317 Wokotech 
2. Nr. 309 Mediakanjers 
3. Nr. 304 Auto Eysink 

 
Mooiste wagen: Lasbedrijf Wilderink 
Mooiste wrak: Scharenborg Houthandel 

 
Trekker chauffeurs 

 

Beste gladstrieker: René Temmink 
Beste afsleper: Niels Hilderink 

Mooiste combinatie: Benno Wijlens 
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Vijftig jaar in de bouw en royale giften 
voor goede doelen 
Het was een drukte van jewelste aan de Engelbertstraat in Beckum zo eind 

augustus. Bij aannemersbedrijf Mulder stonden veel poppen, fietsen, grote 
borden met ludieke teksten etc. opgesteld in de tuin en langs het oprit. Ja, 
het kon niet mis; Alwie Mulder werd 50 jaar! 

Tegelijkertijd werd het 50 jarig bestaan gevierd van het aannemersbedrijf. 
Maar ook was de verbouwing, vernieuwing en uitbreiding van werkplaats en 
kantoor afgerond. feitelijk alles samen een driedubbel feest dus. Buren, 

noabers, relaties en kennissen, werknemers en familie waren uitgenodigd om 
dit passend te vieren. Het werd een indrukwekkende, goed ‘gestroomlijnde’ 
gebeurtenis. 

Waar Herman Mulder met Henk Vossebeld 50 jaar geleden het aan-
nemersbedrijf oprichtten, bouwde Alwies dat – met zijn mensen – uit tot een 
gezond bedrijf, waarin degelijkheid, betrokkenheid, inhaken op moderne 

technieken- en energietoepassingen de basis zijn. Op dit jubileumfeest werd 
aan de bezoekers gevraagd om geld te doneren voor vijf Beckumer goede 

doelen; ‘steun aan de Zonnebloem, het AED project en steun aan het 
Beckumer bestuurswerk en verenigingen’.  

 

Henk Vossebeld, medeoprichter van 
aannemer Vossebeld-Mulder en 
Betsy Mulder verrichten de ope-
ningshandelingen bij de jubileum-
plechtigheden 

 
Geweldige donaties 
aan goede doelen 
De vertegenwoordigers van de 

uitverkoren verenigingen/ 
instanties waren aangenaam 
verrast, toen op 11 september 

de cheques werden uitgereikt 
op ’n plas bij aannemersbedrijf 
Mulder. Alwie en Sonja Mulder 

maakten trots bekend dat door 
de vele donaties van bezoekers 
bij de 50 jarige jubileumreceptie 

vijf keer een cheque, goed voor 
1000 euro, kon worden 

aangeboden. Achtereenvolgens 
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het AED project in Beckum, Jacaranda-school Zd.Afrika, de Zonnebloem, 
Jeugdraad en TVO jeugd van Beckum waren zeer verguld met het 
geldbedrag; ‘een nuttige besteding staat buiten kijf’! Onder het genot van 

lekkere koffie ‘met wat erbie’ werd nagepraat in de nieuwe kantine en nadien 
werden dankbare handen geschud. 

 
 

Sonja liet nog weten; ‘We willen graag iedereen die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragen aan de mooie geslaagde jubileumreceptie met royale giften. De 
betrokkenheid en sociale warmte die we hebben ervaren  - en middels de 

donaties konden doorgeven - was voor ons ook een zeer aangenaam’. 
                                                                                           Jan Ottink 

 

Zijlijn… Vakantie voor twee? 

Al jaren gaan wij, zussen Rupert, een weekend samen naar het Sauerland. De 

afspraak was tijdens het familiefeest in mei al gemaakt en wel voor 18 tot en 
met 20 augustus. Maar aangezien het met Johans gezondheid niet zo goed 
gaat, had ik besloten niet mee te gaan. Een paar weken van tevoren kwam 

de diabetesverpleegkundige bij ons langs om naar Johans voeten te kijken en 
kwam dat uitje ter sprake. Zij vond dat ik wel mee moest gaan. Dat was goed 
voor mij! Ja, maar hoe dan met Johan? Zij vond dat Johan wel ergens een 

paar dagen opgenomen kon  worden en wilde zich daar samen met de 
thuiszorg en Carint voor inzetten. Ik dacht dat Johan daar niets voor zou 
voelen maar zijn reactie was: als ik (Rie) daarmee ontlast zou worden, 

waarom niet?  
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Het is allemaal gelukt. In “Het Woolde” in Hengelo was plek voor Johan. Onze 
dochter Karin en Henri, de nierverpleegkundige uit Almelo, hebben Johan met 
de nodige spoelapparatuur en andere materialen naar Hengelo gebracht. Ik 

ben afgereisd naar het Sauerland. Ik heb een paar heerlijke dagen gehad. De 
zussen hebben me verwend: het was aanschuiven en eten. We hebben 

gewinkeld en zijn uit eten geweest. We hebben gekaart en halve nachten 
gepraat onder het genot van een glaasje.  
Voor Johan was het minder leuk. Hij vertelde dat het half tien/ tien uur was 

voordat er iemand kwam kijken en ook de verzorging vond hij matig. Maar ja, 
thuis krijgt hij ook een Vipbehandeling. Over de verzorging van Carint niets 
dan lof. Johan heeft het overleefd en ik ben weer opgeladen. 

                                                                                   Rie Menkehorst 

Dringende oproep: 

  

Wij zijn dringend op zoek naar iemand die het leuk vindt om kleutergym te geven. 
Dit is elke donderdag in het Geertman van 15:45 tot 16:45 uur, behalve in de 
kleutervakanties. 

Dit is tegen een kleine vergoeding! Is er iemand die zich geroepen voelt , laat het 
weten. 
Danielle Kamp. 
kampdanielle@hotmail.com 

 
 

Waar Beckum trots op mag zijn 
Met veel tromgeroffel is de nieuwe bibliotheek in Beckum geopend. 

Symbolisch dan, want de realisatie van ‘deze culturele service’ 
kwam tot stand na voortreffelijke samenwerking tussen basisschool, 
Bibliotheek Hengelo en de Dorpsraad Beckum en kende bovendien 

een unieke openingsmiddag.  
 

Marijke Verholt (oudere generatie) en Marli (jongste generatie) verrichtten 

de eerste boekingshandelingen op het systeem. Buiten werd de 
Bibliotheekvlag opgehangen door voorzitter Rene Siteur vd. Bib. Hengelo 

en er waren speeches van dhr. Siteur, locatiedirecteur Dick Paalman vd. 
Basisschool en Rob van der Keur, Dorpsraadvoorzitter. Deze dorpsraad 
bood een plant aan en gift voor nadere besteding/aankleding vd. bib. 

ruimte in de basisschool. De bibliotheek is gevestigd in het vroegere lokaal 
van groep 7, want door het dalende leerlingenaantal plus herschikking van 
de groepen kwam deze ruimte vrij. Door een geweldige samenwerking van 

alle betrokkenen kon dit worden gerealiseerd. 

mailto:kampdanielle@hotmail.com
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Een aantal oudere Beckumers (verkleed als bekende figuren) leidden alle 
klassen rond door de bibliotheek, lazen voor en trakteerden iedereen op 
ijsjes. Deze werden bij de ijscokar van restaurant De Nachtegaal gratis 

aangeboden. De dames die straks bij toerbeurt vrijwillig de bibliotheek 
bemannen, zorgden voor een goed verzorgde catering. 
Inderdaad een gebeuren waar Beckum trots op mag zijn! 

                                                                                    Jan Ottink 
 
De vrijwilligers! 
Ineke ter Braak, Henriette Koppelman, Trees Grashof, Marianne ter 
Bekke, Margriet Meijer, José Breukers, Maureen Ottink, Marijke 
Verholt, Wendie Vossebeld, Manon van der Keur, Karin van der Keur, 
Reseves; Corinne Scholten, Christel Pelle 

 
De Bibliotheek op school  in Beckum, openingstijden; 

Maandag 15.30 – 17.00 uur 
Woensdag 15.30 – 17.00 uur 

Donderdag 18.30 – 20.00 uur 
 
Alle info en Lid worden van deze bibliotheek? 

www.bibliotheekhengelo.nl 

 
 

http://www.bibliotheekhengelo.nl/
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PERSOONLIJK 
Dankbetuiging 
 

Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor het overweldigende 
medeleven dat wij hebben ondervonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 

Piet, willen wij op deze manier laten weten dat de bloemen, de vele kaarten met 
mooie teksten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn. Onze 
hartelijke dank hiervoor. 
 

                                                            Bentelo, Riet van 't Klooster-Kortekaas,  
                                Mark en Sanny, Michel en Daphne en Stijn, Tessa en Frank 
 
 

HELP! Komt er nog eens een gezinsviering 
in Beckum?  
 

Voor de zomervakantie zijn enkele leden van de werkgroep gezinsvieringen 

gestopt waardoor  de werkgroep nu nog maar uit 1 persoon bestaat.  
Toch vinden we het belangrijk, dat er op regelmatige basis kindvriendelijke 

vieringen in de kerk zijn. Dit kan alleen als we als ouders zelf daaraan 
meewerken. We zoeken een paar ouders, die willen meehelpen om bij enkele 
speciale gelegenheden zo'n viering te organiseren.  

We kunnen zelf bepalen hoe vaak (misschien zo'n 4 keer in het jaar).  
Je hoeft geen deskundige te zijn en het kost niet veel tijd.  
 

Goede wil, een enkele middag of avond voorbereiding met behulp van de 
pastor en een helpende hand bij de viering zelf is voldoende.  
Willen we voor onze kinderen een geloofsgemeenschap in Beckum behouden 

dan zullen we toch af en toe ook leuke vieringen voor hen moeten 
organiseren. Wie wil ons helpen? Want als niemand zich beschikbaar stelt zijn 
wij helaas genoodzaakt met de gezinsvieringen in Beckum te stoppen.  
 

Wil je je aanmelden of meer informatie dan kun je contact opnemen met 
Astrid Veldhuis 053-4288291 of met pastor Ogink.(0621483512) 
 
 

Dankbetuiging 
Voor de vele warme blijken van belangstelling en steun in allerlei vorm, die 
ik van TVO leden en spelers (uit mijn tijd!) mocht ontvangen in mijn 

ziekteperiode, wil ik hartelijk dank zeggen.  
Dat doet me goed! 
                                                           Tonny Leferink Haaksbergen 
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Kerst in Beckum 

De zomer is weer voorbij en op het moment dat dit stuk geschreven wordt 

komt de regen met bakken naar beneden. Het weer wordt weer guurder en 
de herfst staat dan ook weer voor de deur. Na de herfst komt winter en in de 
winter is er weer de KERSTMARKT VAN BECKUM VOOR DE BECKUMERS! 

Zoals beloofd zouden wij weer wat van ons laten horen en kunnen jullie dan 
ook het volgende nieuwtje vertellen en hier zijn we dan ook best wel trots op: 
We hebben een nieuwe locatie! Dit jaar mogen wij gebruik maken van de al 

reeds in sfeer verlichte parkeerplaats van Het Wapen Van Beckum oftewel bij 
de Familie Boenders!  

Om het wederom te laten slagen hebben wij nog steeds jullie hulp nodig. Op 
2 oktober a.s. wordt er weer volop geknutseld bij Sonja Mulder aan de 
Engelbertweg 7, van 13.30-16.30 uur. Kom je ook! En verder: Noteer de 

datum in jullie agenda, 18 DECEMBER 2013! 
Hoe het verder gaat dat horen jullie weer in de volgende BBB. BLIJF ONS 
VOLGEN IN DE BBB! 
 
 

Mededeling Archief 
We willen graag weten of iemand in Beckum of omgeving weet waar de oude 
vaandels van de ABTB en de Boerendansgroep zijn gebleven. We zullen ze dan in 
archief bewaren bij de andere vaandels. Tevens willen we U dringend vragen of  
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iemand nog oude foto’s, papieren of stambomen heeft . We willen ze dan graag 
kopiëren. De foto’s hoeven daarvoor niet uit het album worden gehaald. 
Als U wat voor ons heeft, dan komen we het graag ophalen en krijgt U het daarna zo 

snel mogelijk weer terug. 
 

                                               Namens het archief, R. Vossebeld (tel. 3676581) 
 
 

Werkgroep jeugd  Beckum. 
 

Het afgelopen seizoen kunnen we op terug kijken met een goed gevuld 
programma en deelname. Voor alle jeugdigen onder ons geldt dus; een dikke 

pluim!! Fijn dat jullie erbij waren. 
De afsluiting van deze zomer was  gepland  net voor  de grote vakantie. 
Het weer zat mee, iedereen was enthousiast  en wel  in voor een bbq. 

Maar eerst  aan de bak met spijker broek hangen en een flink potje blind 
volleybal. Iedereen  deed mee  en het was een gezellig samen zijn. 
 

Het nieuwe seizoen luiden we alweer in en starten we 2 oktober as.’s avonds 
om 19.00 uur. De invulling  hiervan blijft nog een verassing…Schoolverlaters 
van het afgelopen jaar zijn hierbij van harte welkom. Als het goed is kreeg 

iedereen hiervoor een pers. uitnodiging. Voorhet verdere programma zie de 
databank. 

Voor de oudsten van  het afgelopen seizoen staat de afscheidsavond gepland 
op vrijdag  8 november, we verwachten rond 19.00 uur. Zegt het voort en 
noteer deze datum alvast in je agenda. 

Wij hebben er wel weer zin in met jullie… en  hopen jullie gauw te kunnen 
begroeten in het Proggiehoes. 
                                        Team werkgroep jeugd. Gini. Ria, Irma en Anita 
 
 

Levenslust vertelt… 
 

Vrijdag 18 oktober aanstaande mogen we weer! Het Proggiehoes wordt dan 
weer omgetoverd tot “Theater Carré van Beckum”. We zijn er weer helemaal 

klaar voor. U krijgt wat u van ons gewend bent:  een blijspel en daarmee een 
avondje uit waarop uw lachspieren getraind zullen worden. En dit keer is het 

een hele speciale uitvoering. Want ruim 30 jaar geleden hebben we dit stuk 
ook ten tonele gebracht. Hoe mooi is het dat een aantal spelers van toen, nu 
opnieuw meedoen. Maar nog veel mooier: met opnieuw een debutante op de 

planken. Haar naam verraadt dat de roots niet in Beckum liggen (Turkan 
Genc), wel is ze in Twente opgegroeid. Ze is zeer actief binnen onze 
vereniging. Zo heeft ze de nodige bardiensten tijdens de Pinksterfeesten 

gedraaid en heeft ze haar steentje bijgedragen tijdens de seniorenmiddag 
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van deze feesten en heeft ze in Haaksbergen met Levenslust op de planken 
gestaan. Nu is het dus tijd voor het echte werk. Turkan, veel succes! 
 

Levenslust neemt u in dit toneelstuk mee naar de jaren 60. Het blijspel speelt 
zich af op het Twentse platteland. Een weduwe met haar zoon wordt hulp 
geboden na het afbranden van haar boerderij. Op haar beurt moet zij 

onderdak verlenen aan twee vrijgezelle ooms, die ook door brand dakloos 
zijn geworden. De grootste hobby van beide mannen is elkaar het leven zuur 
maken. Dat levert de nodige hilarische verwikkelingen op. 

Het blijspel heet  ’t Is maar tiedelijk en wordt op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 
oktober opgevoerd.   

De kaartverkoop is inmiddels gestart, u kunt uw kaarten telefonisch bestellen 
bij Gerrit en Annie Ottink, telefoonnummer 074 – 3676442. Zoals bekend 
kunt u  op; www.levenslust.com zien voor welke uitvoeringen kaarten 

beschikbaar zijn.  
                                                         Namens Levenslust,  Arjan Lammers 

 
 
Opinie; wereldvisie van Jan Busscher         

Ijsland een wijs land? 
 

IJsland is compleet uit het nieuws verdwenen. In 2008 was dit kleine eiland 
één van de eerste slachtoffers van de bankencrisis. Zware druk werd 
uitgeoefend op de bevolking om zich diep in de schulden de steken om 

zodoende de  banken te redden. Edoch, de bevolking dacht er anders over. 
De volledige regering werd ontslagen, de premier werd officieel aangeklaagd 
voor een volksrechtbank en via referendum werd besloten de schulden niet 

af te betalen, de banken werden genationaliseerd en burgers hebben zelf de 
grondwet herschreven. 

                                                                                                                                                                
Vandaag de dag heeft men een stabiele economische groei van ongeveer 2,5 
%, in een voorbeeldige democratie naar de wil van het volk. Deze 

geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel 
cool reageerde met een NÉÉN aan het adres van de EU en ECB.... Waarom? 
De Europese Unie wordt volledig gecontroleerd door de Europese Centrale 

Bank die volledig eigendom is van privé-families. Ondanks bangmakerij van 
een armoedeval heeft Ijsland het aangedurfd om Europa de rug toe te keren 
en heeft daarmee zichzelf juist  gevrijwaard van een armoedeval.                                                                                                        

Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele 
Ijslandse oplossing? Omdat alle mainstream media op het hoogste niveau 
worden gecontroleerd en gecensureerd! Gevolg is dat bepaalde problemen 
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worden verzwegen en dat leugens schaamteloos herhaald blijven worden. In 
dit geval zijn de machthebbers als de dood dat het voorbeeld van IJsland 
navolging zal krijgen.  

                                                                                                               
De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben 

ze opgebouwd via hun banken en hun geldsysteem. Deze familie zit achter 
alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste twee 
eeuwen. Hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar. 

Deze ene familie is dus 490.000.000.000.000.000 dollar rijk. Een 
rekensommetje leert ons het volgende, er zijn 7.000.000.000 mensen op 
deze aarde, indien het kapitaal van deze ene familie verdeeld zou worden 

beschikt ieder mens dus over 70 miljoen dollar. Elk van de 35.000 kinderen 
die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst en ziekte verlaten deze 
aarde als potentiële multimiljonair..... 

                      
Bij ieder weldenkend mens zal bij het vernemen van deze feiten de maag 
omdraaien.... Deze toestand is er niet ‘per toeval’ gekomen of omdat zij 

gewoon handige zakenlui zijn maar omdat ze daartoe lang geleden achter de 
schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren. 
Zolang wij als mensheid hiervoor blind blijven en dit aanvaarden walsen we 

verder richting afgrond. Voor alle duidelijkheid, een groot deel van deze 
informatie is afkomstig van de doorgaans goed ingelichte Belfort-group.  
                                                                                                   Jan Busscher      

 
Nieuws van de H.Geestparochie                             
Vieringen voor oktober 2013 
Za.  5 okt: 19.00 uur: GEEN VIERING  
Zo.  6 okt.  9.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor Hoogland (Dames- en herenkoor) 

Za. 12 okt. 19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING MET   
    SAMENZANG: Pastor Escher 
Zo. 13 okt.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 19 okt. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 20 okt.         9.00 uur:        WERELDMISSIEDAG: WOORD- EN 
                        COMMUNIEVIERING Pastor Ogink 

                                                              ( Dames- en Herenkoor ) 
Za. 26 okt. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor Hoogland (Dames- en Herenkoor) 

Zo. 27 okt.  9.00 muur: GEEN VIERING 
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Datumbank 
  

21 sept. Oud Papier 
25 sept. KVO; Opening nieuwe seizoen 
25 sept. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 2 okt.  Werkgroep Jeugd 
 9 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18-19-29 okt.  “Levenslust”; uitvoering blijspel “’t Is maar tijdelijk” 

19 okt.  Oud Papier 
23 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
25-26-27 okt. “Levenslust”; Uitvoering blijspel “’t Is maar tijdelijk” 

29 okt.  KVO; Rondleiding Huis Singraven te  Denekamp 
 6 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 8 nov.  Werkgroep Jeugd (afscheidsavond) 
12 nov. KVO; Informatieavond: Veiligheid in en om het huis 
16 nov.  Oud Papier 

17 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde’ Bazaar 
27 nov.  Werkgroep Jeugd 
 8 en 9 febr. 2014        Open dagen Stichting Historisch Archief Beckum eo 

20 t/m 22 juni 2014     TVO; Jeugdkamp 2014 
 

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

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
Herfstvakantie  21 okt. t/m 1 nov 
Kerstvakantie  23 dec. t/m 3 jan. 2014 
 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

 

Even uitleggen 
In de juni BBB was een artikel opgenomen over de historie van 75 jaar kerk in 

Beckum. Dat verhaal was via via doorgemaild en kwam bij de BBB redactie terecht, 
zónder dat expliciet was verzocht om dit in BBB te plaatsen. Gezien de actualiteit 
(juni 2013, 75 jaar kerk in Beckum) meende de redactie om het artikel toch op te 

nemen. Aanvankelijk zouden alleen de kernpunten uit dit artikel vermeld worden, 
later bleek echter dat ruimte genoeg overbleef om het volledige verhaal te plaatsen. 
In 1e instantie waren echter al twee toelichtende zinnen geschrapt in het 1e deel en 

dit was later bij de BBB vervaardiging over het hoofd gezien.  

Voor de volledigheid, in de 12e regel toevoegen; ‘vermoedelijk heeft deken 
Weijenborg contact opgenomen met het Bisdom, omdat het Bisdom aan architect 
Sluymer uit Enschede opdracht had gegeven een kerk in Beckum te ontwerpen’. 
Vanaf de 21e regel toevoegen; ‘omdat pastoor Osse een eigen ontwerp in gedachten 
had en schetsen had gemaakt van een groot vierkant gebouw zonder pilaren met de 
hoogste toren van de omgeving, zeker 80 meter’ 
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Spreekuren van het Gezondheidscentrum op  
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 
 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg)  
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  
donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490)  

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  
 
Prikpost Medlon en trombosedienst  
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig  

 
Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen  
dinsdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur,t/m april alleen even weken  

vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur  
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268)  
tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000  
 

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

 
Podotherapie Oost Nederland  
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262  

 

 
Deze foto konden we nog net meenemen; de autorodeo bij Volle Polle 

(In de okt. BBB een extra collage van dit evenement!) 
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Op de valreep… 
 

Verheugd kan het TVO Gilde melden, dat - naast invulling van een 

tussentijdse mutatie - ook het 80e Gildelid kan worden ingeschreven. 
Johan Bauhuis en Johan Vossebeld worden welkom geheten!! 
 
 

Er kan definitief gebouwd worden!! 
 

Na heel veel vijfen en zessen is dan maandag jl. definitief het TVO 
kleedkamerplan ook door de TVO leden geaccordeerd. Het kan doorgaan! 
De vergunningen waren reeds aangevraagd en de bouwcommissie gaat 

daadwerkelijk aan de slag. Betrokkenen benaderen en vrijwilligers 
mobiliseren. Nog dit jaar worden de eerste werkzaamheden opgestart en 
hopelijk in het komende voorjaar afgerond. In het volgende BBB nummer 

verder alles over de voortgang van dit bouwproject! 
 

Ook belangrijk; volgens verwachting zal Johan Vossebeld afgelopen 

maandag op de algemene vergadering van sv TVO definitief gekozen zijn tot 
omni-voorzitter vd. sv TVO. Johan proficiat! Terwijl ook de statuten voor de 
omnivereniging zullen worden aangepast op de actuele situatie.  

 
 

DEZE MAAND… IN ÉÉN VOLZIN… 
 

Jazeker, Prinsjesdag heeft vorige week de aandacht even afgeleid van de 

doffe ellende in de rest vd wereld, te beginnen in Syrië waarín Oost en West 
de grote politiek weer in een smerig daglicht stellen, maar de slappe 
wuivende handjes van onze koning en koningin bij de balkonscène in Den 

Haag maakten voor veel Oranjefans alles goed, waarna onze lijsttrekkers 
voor de camera’s weer massaal hun riedeltje afdreunden oftewel bla, bla, 
bla in het kwadraat hetgeen onverlet laat, dat generaal Van Gaal versus 

Derksen, Gijp etc. vermakelijke kost opvoeren in een bedenkelijke klucht 
met legio herhalingen en in Beckum… is vanaf maandag alles gericht op de 

TVO kleedkamerbouw, oftewel; de schoppen kunnen nu in de grond ‘en rap 
een beetje’! (naar een spreuk van Herman Finkers).   

 
 

De volgende BBB verschijnt wo. 23 oktober as. kopij 16 okt. binnen! 
 


