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Maandblad voor Beckum + leden Beckumer 
verenigingen 

Exploitatie Stichting Druk voor Beckum  

Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen een 
postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria Jannink: 

074-3676430; @. 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 nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige 
bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink, BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  074-3676435; @. janottink@home.nl 
Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 

Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 

Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 074-3676430 

Telefoon BBB-kamer  074-3676100 
 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50; 

1/4 pag. (47mm)= € 15,00; 

1/2 pag. (97mm)= € 25,00; 

1/1 pag. (196mm)= € 40,00 
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 
BBB VERSCHIJNT IN 2019 OP; 
29 mei-26 juni -25 sept-30 okt -27 nov -18 dec 

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

41…………………………….……8 
 

Het gaat maar door. Waarin een bescheiden dorp als Beckum groot is. Weer 

een eivolle uitgave van BBB ligt voor u. Leest u mee; het woningbouwplan 
gaat een beslissende fase in, stand van zaken bij het Dorpsplan en alles over 

de huidige situatie bij de sv TVO. Daarnaast veel belangrijke actuele 
Beckumer activiteiten en luchtige visies en talrijke wetenswaardigheden uit 

ons dorp.  

Lees het en u bent op de hoogte, want Beckum Blijft Boeien!  
 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS… 
 

Sponsoravond sv TVO op 21 november as. met als gastspreker  
BAS NIJHUIS! 

 
Levenslust draait weer op volle toeren, met extra voorstellingen. 

Prachtig stukje nostalgisch toneel. Met alles erop en eraan; misverstanden, 

dronkenschap, vreemde kerstbomen, ruzies en een algemene verzoening tot slot. 
Humor om te smullen! 

 
Sportprestaties TVO; goed weekend met winst voor TVO JO17 en JO19, resp. 

5-1 en 5-0 winst. Ook zeges voor TVO5 en TVO3 0-1 bij Rigtersbleek en de 

memorabele heropstanding van TVO1. Het veel scorende Luctor werd met 4-2 
verslagen. Roy Leferink, Aaron van Laar en Jorn van Laar vonden het net in een 

partij, waar vastberadenheid en teamgeest de TVO harten sneller deden kloppen. 
Ook de handbaldames 1 wonnen knap van Wesepe. Na de 13-13 ruststand 

trokken ze de wedstrijd over de streep met een zwaarbevochten 25-24 

overwinning… 
 
Alternatief woningbouwplan!? Werd afgelopen vrijdag gepubliceerd… 
Op pagina 40 leest u hierover 

 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 NOVEMBER 
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Wat U Leest In Deze Oktober BBB 

Met als blikvangers:  
 

Laatste week nieuws 

Inhoudsopgave  
Gemeente steunt bouwen in Beckum 

Indrukwekkende concerten kerk Beckum 
Fietsverlichtingscampagne; wijkagent Arjan Prins 

Dorpsplan Beckum-Oele; stand van zaken 
Green Works voor duurzaamheid; betoog Martin Vossebeld 

Duim omhoog – duim – toch niet – omlaag 

Nieuws van AED werkgroep 
Prohan, op markt in Beckum 

Tupperware gevraagd 
Concert Vive la France 

Ondernemers OVBO voor het voetlicht. Brian Ottink 

Napoleonbeuk nabij Beckum 
De Paloma’s in Beckum, nostalgie vd Jeugdraad 

Sinterklaasintocht 
Pitamientjes jeugdrubriek 

Vrouw Actief Beckum, nieuwsrubriek 

Zonnebloem; Intratuin en Zon in schoorsteen 
Levenslust bij voorbaat al uitverkocht 

Bazaar handwerken 
Luk akkefietjes; met’n trekker nor ’n Haag… 

Vogelshow Proggiehoes 
Sv TVO draait prima 

Het TVO Gilde deelt uit 

Sportclinic sv TVO jeugd 
Herfst wandeltocht Twentsche leu 

Wisseling fysiotherapie bij TVO 
Wist u datjes… 

Datumbank en weekend vieringen Blasiuskerk 

Uitslag zonnebloemloterij 
Mooi Twents gedicht van Theo Vossebeld 

Deze maand in een volzin 
Op de valreep; publicatie van alternatief (eerder) bouwplan; 

Zeg het maar… 
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De gemeente steunt BOUWEN OP EEN 

SPORTVELD 
 

Leden van de Stichting Samen Bouwen aan Beckum (SBB) hebben 

constructief overleg gehad met de verantwoordelijke wethouders 

Mariska ten Heuw en Claudio Bruggink over de woningbouw en 
leefbaarheid in Beckum.  

Een en ander moet leiden tot een overeenkomst over bouwen op (eerst) een 
sportveld. Om blijk te geven van hun gezamenlijke intenties, hebben 

vertegenwoordigers van de Stichting SBB en dorpswethouder Claudio Bruggink 
een intentieverklaring ondertekend ten behoeve van het uiteindelijk realiseren 

van deze woningbouw in Beckum. Daarmee spreken partijen de intentie uit om 

elkaar te steunen bij het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van dit 
burgerinitiatief. 

 
V.l.n.r. Eric Temmink (St. SSB), Wethouder Claudio Bruggink en Wibout Dragt (St. SSB) 

 

Woningbouw zorgt voor de broodnodige impuls om de leefbaarheid in Beckum te 

verbeteren. Het moet een stimulans worden voor starters en jonge gezinnen. De 
Stichting Samen bouwen aan Beckum spant zich specifiek in voor de bouw voor 

starters en het realiseren van doorstroming op de woningmarkt in Beckum. Door 
dit op gemeenschapsgrond te doen, kunnen de revenuen uit de verkoop 

behouden blijven voor de verbetering van de leefbaarheid van de Beckumer 

gemeenschap. 
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Vragen over bouwen op de sportvelden 

Hoe lang duurt het nog voordat er eindelijk gebouwd gaat worden? 
Een reële inschatting geeft weer dat we in het najaar van 2021 zouden kunnen 

starten met woningbouw. Daarvoor moeten bestemmingsplan procedures, 

bouwrijp maken en nog veel meer zaken geregeld worden. Dat geldt overigens 
ook voor andere woningbouwlocaties. Dit proces duurt ook elders net zo lang. 
 

Wordt er alleen voor starters gebouwd? 

Nee, er wordt voor meerdere doelgroepen gebouwd. Bij woningbouw geldt als 
vuistregel dat je moet zorgen voor doorstroming. Veel mensen verhuizen door 

wijzigingen in hun (gezins)situatie een aantal keren in hun leven. Doorstroming 
op de woningmarkt is daarom van belang. Het plan op veld 3 zal, afhankelijk van 

de woonwensen van de toekomstige bewoners, starterswoningen, 

levensloopbestendige woningen, 2 onder 1 kap woningen en vrijstaande 
woningen krijgen. Er worden dus niet alleen starterswoningen gebouwd. 
 

Wat is de grondprijs? 

Bij de kavelprijzen worden verschillende grondprijzen per m2 gehanteerd, 
afhankelijk van het type kavel dat je koopt. Deze prijzen worden door de 

gemeente Hengelo vastgesteld en jaarlijks aangepast. Voor Beckum ligt de m2 

prijs op dit moment rond de € 250,- euro/m2 inclusief BTW voor een 
starterskavel. Een kavel van 150 m2 kost dan inclusief BTW bijna € 38.000,-. 

Voor andere kavels kunnen andere prijzen per m2 gelden (indicatie: tot+10 %), 
dat wordt in een later stadium duidelijk. Afhankelijk van je wensen en 

mogelijkheden komt daar de prijs van het huis bovenop. Daarnaast moet je nog 
rekening houden met notariskosten en kosten voor huisaansluitingen en kosten 

voor de benodigde vergunningen. 
 

Ik heb interesse, wat moet ik doen? 

Op woensdag 30 oktober is er om 19:30 uur bij Boenders een 
informatie- en inschrijfavond voor concreet belangstellenden. Nadat jij je 

op daar als serieus belangstellende hebt ingeschreven bij de Stichting Samen 
Bouwen aan Beckum, gaan we met jou in gesprek over het vervolg. Daarbij zal er 

een voorlopig schetsontwerp worden opgesteld op basis van de behoefte die alle 
inschrijvers hebben aangegeven. Met die gegevens gaan we naar de gemeente 

en daar wordt doorgerekend of de grondexploitatie sluitend kan zijn. Dat wil 

zeggen dat alle kosten tot en met het woonrijp maken gedekt zijn door de 
verkoop van de kavels. Als dat er goed uitziet zullen wij met de gemeente 

afspreken hoe de belangstellenden zich kunnen melden bij de afdeling 
Grondzaken. Het plan wordt uitgewerkt in een definitief verkavelingsplan. 

Gegadigden kunnen dan op basis van dat plan een optie nemen op een kavel. 

Hoe dit proces gaat verlopen, moet nog precies uitgewerkt worden, maar op de 
website www.kavelsinhengelo.nl staat informatie over hoe dit bij de huidige 

woningbouwlocaties in Hengelo gaat. 

http://www.kavelsinhengelo.nl/
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Wat als er te weinig belangstelling is? 

Voor deel I van het bouwplan (op veld 3 van TVO) is berekend dat er circa 15 
woningen kunnen staan afhankelijk het type woningen dat gewenst wordt. Indien 

er 15 serieus belangstellenden zijn, is het zeer waarschijnlijk dat het plan 

financieel haalbaar is. Bij minder belangstelling op korte termijn, zal bekeken 
moeten worden of het door kan gaan. Het financiële risico wordt dan afgewogen. 
 

Wat als er teveel belangstelling is?  

Dan wordt iedereen blij en hebben we een nieuwe uitdaging om toch iedereen 
voort te helpen. Dat kan betekenen dat de verdere ontwikkeling van het plan, 

sneller dan gedacht, ter hand moet worden genomen. Maar bedenk wel, iedere 

belangstellende is nog geen koper. Het gaat echt om concrete kopers voor een 
kavel. 
 

Ik heb nog een vraag, maar die staat hier niet bij. 

Voor alle vragen die je nog hebt, kun je mailen met de Stichting Samen Bouwen 
aan Beckum. Het mailadres is bouwen@beckum.nl. Op Beckum.nl staat de laatste 

actuele informatie. 
Stichting Samen Bouwen aan Beckum 

 
 

Indrukwekkende concerten in onze Blasiuskerk 
Koninklijk Breda’s Mannenkoor en Spirit; koorzang van hoog niveau 
 

Veel loftuitingen waren er na de concertavond in onze Blasiuskerk op 5 oktober. 

Het Koninklijk Breda’s Mannenkoor was de blikvanger, maar Spirit met mannelijke 
aanvulling van Pablo gaf het landelijk bekende koor prima partij, om in 

voetbaltermen te spreken. De entourage in de kerk was voortreffelijk opgebouwd 

door Beckumer vrijwilligers; entree, aankleding verlichting en daarbij een vrijwel 
volle kerk met zo’n 500 bezoekers. 
Indrukwekkende zang afgewisseld door beide koren, ‘het was soms alsof een 
vloedgolf aan geluid je overmeesterde, afgewisseld door een broos, kabbelend 

briesje’. Kortom een dubbel concert met een afwisselend repertoire van hoog 
niveau. Geestelijke, klassieke en moderne liedjes wisselden elkaar af. Ook 

memorabel was de vertolking van de klassieker Once upon a time in the West. De 

solopartij met die unieke hoge stemmen deed de bezoekers sidderen, ontroerend 
en prachtig! Het ovationeel applaus van het dankbare staande publiek en de 

bloemen voor de dirigenten van beide koren Hans de Wit en Marriët Waanders 
onderstreepten de massale waardering. 

Jan Ottink 

mailto:bouwen@beckum.nl
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Organisatie was in handen van Arnoud van der Westen, Magda Pot, Martin Veldhuis 
(namens het Blasius Festival), Angela Morsink en Marscha Kleinsman. Initiators waren in 

eerste instantie Arnoud en Magda.  
  

Marscha legt uit hoe voor- tijdens en na het concert het hele 
evenement verliep 
Hoe het kwam dat het Breda’s Mannenkoor in Beckum een optreden verzorgd. 
“Zoals al uitgelegd in de kerk; Eén van de koorleden (Arnoud dus), woonachtig in 
Breda, wordt met regelmaat in Beckum gespot en hij heeft het koor uitgenodigd 

om eens een optreden in Beckum te verzorgen. Alle koorleden reageerden 

positief en ze wilden graag in Beckum optreden! Naast de organisatie van het 
concert moesten we ook een dag vullend programma bedenken. 's Ochtends 

vroeg vertrokken vanuit Breda en rond 12.30 uur kwam de bus aan in Beckum. 
Na een lunch in 't Proggiehoes, waar de vrijwilligers een gezongen aubade werd 

aangeboden, was het de bedoeling dat het gezelschap naar het Museum Buurt 

Spoorweg zou vertrekken voor een rit met de stoomtrein. Helaas kwam er toen 
een kink in de kabel want de spiksplinternieuwe bus uit Breda was kapot. Maar 

waar Beckum groots in is; prompt kwam hulp uit alle hoeken en alternatieve 
mogelijkheden: De partners konden nog naar de trein, de bar ging open in 't 

Proggiehoes voor de heren en de liefhebber kon aansluiten voor een wandeling 
door het buitengebied van Beckum onder leiding van een aantal vrijwilligers! 
Rond 17:30 uur startte het concert waarbij de Koninklijke Zangvereniging Breda's 

Mannenkoor en het koor Spirit elkaar afwisselden. Zowel het publiek als de beide 
koren waren erg enthousiast over de avond en het koor Spirit is zelfs uitgenodigd 

door het Breda's Mannenkoor om eens in Breda te komen optreden; da’s nog 
eens een opsteker! Na het concert was er nog gelegenheid om achterin de kerk 

onder het genot van een hapje en drankje na te praten over deze geweldige 

avond”. 
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De Koninklijke Zangvereniging Breda's Mannenkoor mét de partners hebben de dag 
afgesloten met een heerlijk buffet bij het Wapen van Beckum. En rond de klok van 22:00 
uur hebben we de bus uitgezwaaid voor de terugreis naar Breda”. 

 
Volle bak in een prachtig verlichtte Blasius 

 

Fietsverlichtingscampagne 
 

Op 7 oktober is de aftrap geweest met de 

fietsverlichtingscampagne. Onder andere de ANWB en 
VVN gaan voorop in de bewust maken van goede 

fietsverlichting. Ook de politie gaat zich aansluiten bij 

deze campagne. De politie streeft er namelijk naar de 
verkeersveiligheid te vergroten. Fietsers zijn steeds 

vaker betrokken bij ongevallen. Goede zichtbaarheid 
in het verkeer - door fietsverlichting - draagt bij aan 

de verkeersveiligheid. Daarom onderschrijft de politie 
het doel van de campagnes. 

Buiten het feit dat geen goede verlichting een bekeuring op kan leveren van € 55 

willen we liever voorkomen om slecht nieuws over te brengen. Zorg dus voor 
goede verlichting aan voor- en achterzijde! 

Arjan Prins, Wijkagent Hengelo-Zuid, Haven, Beckum en Oele 
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Bijeenkomst | woensdag 18 september | ‘t Proggiehoes | Beckum  
Het is soms bijna geen vrijwilligerswerk meer! Het Dorpsplan Beckum & Oele 2017-2020 
bevat complexe agendapunten die veel expertise, inzet en knowhow vragen van de 
vrijwilligers. Goed om daar kort bij stil te staan…. en vervolgens de schouders er weer 
onder te zetten, want met stilzitten en afwachten komt het Dorpsplan niet verder.  
 

Teamwork 
Kenmerkend voor het Dorpsplan Beckum & Oele 2017-2020 is het teamwork. Intensieve 

samenwerkingsverbanden, stevige krachtenbundelingen en nieuwe ontwikkelingen 
ontstaan binnen onze leefgemeenschap. Het is de inwoners van Beckum en Oele 
glashelder dat er nu de noodzaak is om een flinke impuls te geven aan de leefbaarheid van 
onze woonomgeving.  
 

Stevige krachtenbundeling 
Tijdens de bijeenkomst tussen de werkgroepen in januari zagen de werkgroep Fietsen en 
de werkgroep Optimalisatie Buitenwegen volop mogelijkheden om met elkaar samen te 
werken en plannen verder te concretiseren. Het resultaat van de gesprekken tussen beide 
werkgroepen heeft geresulteerd in een stevige krachtenbundeling en een gezamenlijk 
actiepunt. 
 

Actiepunt Oelersteeg 
Het is druk op de Oelersteeg! Fietsers, automobilisten en landbouwverkeer moeten de 
smalle klinkerweg met elkaar delen en dat levert levensgevaarlijke situaties op. Bewoners 
van Oele en aanwonenden van de Oelersteeg verlangen een oplossing, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op “veiligheid” en “bestrating”. Verkeersdrukmeting De actiegroep heeft de 
gemeente verzocht om een verkeersdrukmeting op de Oelersteeg. Deze heeft in mei 
plaatsgevonden. Uit dat onderzoek kan worden geconcludeerd dat de Oelersteeg, relatief 
gezien, druk bereden is voor een 60 km weg in landelijk gebied.  
 

Klankbordgroep Oelersteeg  
De actiegroep Oelersteeg trekt nadrukkelijk op met de aanwonenden van de Oelersteeg 
om ontwikkelingen en activiteiten te bespreken en te toetsen. Op woensdag 2 oktober 
vond daarom in de Schole in Oele een overleg plaats met de gemeente, de klankbordgroep 
en de werkgroepen. Ook de Stichting Twickel is aangeschoven. 
 

Intensieve samenwerkingsverbanden 
De afgelopen periode is intensief samengewerkt tussen de werkgroepen Woningbouw, 
Toekomst Beckumer gemeenschapsgebouwen en Sport. Zij formeerden de 
Masterplangroep met als doel de bouw van woningen te combineren met de relocatie van 
sportvelden en één multifunctionele accommodatie. Er zijn veel gesprekken gevoerd met 

de gemeente Hengelo, Stichting Twickel, de Heilige Geest Parochie en TVO, waardoor 
concrete stappen zijn gezet die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Masterplan.  
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Stichting Samen Bouwen i.o. 
De eerstvolgende stap in het proces is de oprichting van de Stichting Samen Bouwen aan 
Beckum die de werkzaamheden van de Masterplangroep overneemt.  
 
Stichtingsbestuur 
In het bestuur nemen vrijwilligers zitting die over de juiste expertise en knowhow 
beschikken om het plan een verder vervolg te geven: Eric Temmink (voorzitter), Egbert 
Jan Pasman (secretaris), Alwie Mulder, Jasper ten Dam, Wibout Dragt en Gerard Lansink 
Rotgerink. Stedenbouwkundige Wil Bohnen is aangetrokken als extern adviseur. 
 
Haalbaarheidscriteria 
Om de leefbaarheid in Beckum binnen de korte termijn een impuls te kunnen geven, is een 
heldere focus aangebracht en zijn de haalbaarheidscriteria verwoord.  
 
Focus: woningbouw op het voetbalveld bij de beek 

- De woningbouw op het TVO voetbalveld bij de beek heeft de hoogste prioriteit. 
- In samenspraak met de verschillende stakeholders – gemeente Hengelo, Stichting 

TVO, Stichting Heilige Geest Parochie, Stichting Twickel en andere (particuliere) 
betrokkenen wordt hard gewerkt om dit mogelijk te maken.  

- Belangstellenden voor woningbouw worden betrokken om te voorzien in de juiste 
woningbehoefte.  

- Vanuit de woningbouw kan verder worden geïnvesteerd in de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau in Beckum.  

 
Go or no go: 1 januari 2020  
De woningnood in Beckum is hoog! Het Stichtingsbestuur i.o. is zich er terdege van bewust 
dat op korte termijn de knoop doorgehakt moet worden. De deadline voor woningbouw op 
het 3e voetbalveld bij de bij de beek is dan ook gezet op 1 januari 2020.  
 
Klankbordgroep Woningbouw 
De werkgroep Woningbouw fungeert als klankbordgroep en faciliteert de Stichting Beckum 
i.o. waar nodig. Zij kennen de woningbehoefte in Beckum als geen ander. 
 
Woningbouwimpuls voor de leefbaarheid in Beckum 
De impuls voor de leefbaarheid is nog nooit zo nodig geweest als in 2019:  

- Er is nauwelijks doorstroom in woningen in Beckum. Broodnodig!  
- De woningen die te koop komen zijn vaak ongeschikt voor jonge gezinnen.  
- Het aantal starters en jonge gezinnen neemt af. In 2019 heeft de kleuterklas 7 

leerlingen!  
- De vergrijzing neemt toe. 
- Het voorzieningenniveau daalt.  

 
Sport  
TVO heeft aangegeven het derde veld bij de beek beschikbaar te willen stellen voor 
woningbouw. Zij verwachten in de toekomst voldoende te hebben aan twee hybride 
voetbalvelden. TVO is in gesprek met de gemeente Hengelo om een bijdrage van € 
250.000 voor de aanleg van de velden te verkrijgen. Dat is niet voldoende, maar het 
overige bedrag zal uit eigen gelden of werkzaamheden worden vergoed.  
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Ontwikkeling kerk als Multifunctionele accommodatie  
De kerk in Beckum is een opvallend gebouw in het hart van Beckum. De Stichting Heilige 
Geest Parochie wil dan ook graag zorgdragen voor het voortbestaan van het gebouw in de 
vorm van een sociale- en culturele accommodatie. In samenspraak met een architect wil 
men de verdere uitwerking verzorgen, maar daarvoor is budget benodigd.  
 
Groot onderhoud Haaksbergerstraat 2022  
De werkgroep Haaksbergerstraat staat voor de grote uitdaging om mee te praten met de 
Provincie over de mogelijkheden die er zijn wanneer in 2022 groot onderhoud wordt 
gepland aan de N739. Voor de kom van Beckum is reeds een uitgebreid kernplan 
aanwezig. Daarnaast is een overzicht gemaakt met gevaarlijke kruisingen tussen Hengelo 
en Beckum.  
 
Meting verkeersdruk Haaksbergerstraat  
De Werkgroep houdt ook bij de gemeente een vinger aan de pols waar het gaat om de 
toegezegde verkeersdrukmeting op de Haaksbergerstraat naar aanleiding van de opening 
van de N18.  
 
Adviesgroep  
Om de werkgroep Haaksbergerstraat te ondersteunen in de werkzaamheden wordt tijdens 
de bijeenkomst besloten om mensen met de juiste expertise en knowhow aan te trekken: 
Wim Winter en Bennie Goselink. 
 
Nieuwe aanpak entree Beckum 
Uit in Beckum 
De borden “Uit in Beckum” hebben de beste tijd gehad. Iedere verkeersdeelnemer die 
regelmatig op de Haaksbergerstraat rijdt, ziet de borden langzamerhand schever zakken. 
De werkgroep Entree wil deze borden daarom vervangen door frisse nieuwe exemplaren. 
Het budget daarvoor wordt bepaald. 
 
Kerstverlichting 
In samenspraak met de OVBO wil de werkgroep Entree graag kerstverlichting in de kern 
van Beckum bevestigen langs de Haaksbergerstraat. Het geeft ons dorp een gezellige 
uitstraling gedurende de donkere dagen en zorgt tegelijkertijd voor een “hart van Beckum” 
gevoel. Het voorwerk is reeds gedaan. Er zal nu samen met de OVBO verder worden 
gewerkt aan de uitvoering van dit plan. Hopelijk nog deze kerst!  
 
Zwerfafval en rommel bij afvalpunten  
Hoe gaat het met het gemeentelijk afvalbeleid? Gaat de gemeente nog onderzoeken hoe 
de bewoners het aangepaste gemeentelijk afvalbeleid bevalt? Zijn er nog meldingen over 
het dumpen van zwerfafval in het buitengebied? Wat gaat de gemeente doen aan de 
rommel bij de afvalpunten? Het zijn vragen die leven binnen de gemeenschap in Beckum 
en Oele en waar de werkgroep Afval zich de komende tijd over kan buigen.  
 
Zichtwal  
Twee gaten in de zichtwal langs de A35, maar niet zonder reden. Er loopt een oude 
gasleiding onder de wal en de Gasunie waarschuwt vanwege de zachte grond voor de druk 
op de leiding. Bij de Oelerbeek is sprake van een oude duiker, waarin betonrot is 
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geconstateerd. Daarom is ook hier een gat in de zichtwal. Er wordt gezocht naar een 
oplossing om de zichtwal af te sluiten. De zichtwal zal tevens van nieuwe beplanting 
worden voorzien. Struiken en bomen moeten straks zorgen voor een mooie begroeiing. Tot 
slot is verzocht om een aantal extra parkeerplaatsen bij de wal. Er wordt ruimte gemaakt 
door middel van puinverharding. 
 
Vragen of opmerkingen?  
Heeft u vragen en opmerkingen over het Dorpsplan 2017-2020? Wilt u graag een keer 
meepraten of meehelpen? Neem contact op met Johan Harink (johanharink@gmail.com), 
voorzitter van de Stuurgroep Dorpsplan 2017-2020. Johan is nauw betrokken bij alle 
stappen die binnen de verschillende werkgroepen plaatsvinden en kan u snel in contact 
brengen met de juiste personen. Maak er gebruik van voor een Leefbaar Beckum & Oele! 
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Duim omhoog!! 
Ze timmeren danig aan de weg, die vader en zoons van Veldhuis. Ja, op een 

paard dus! Dit keer was het weer raak voor Steven Veldhuis, die september in 2 
klassen (Z en ZZ) nationaal kampioen werd. Terwijl zoons Stef en Daan (17 en 

12) ook al geregeld in de prijzen gereden hebben. Overigens, stal Veldhuis 

opereert vanuit Stepelo, dat ligt in de driehoek Beckum-St. Isidorushoeve-
Haaksbergen. Dan weet u dat… Johan van de Pelle zal vroeger nooit bevroed 

hebben dat ‘zijn kroost’ zo succesvol zou zijn in de paardensport! Mooi toch? 

Duim - toch niet - omlaag!! 
Stond weer zo’n zielig bericht in de social media, facebook dus.. De kinderen van 

basisschool de Bleek hadden een leuke hut gebouwd bij de school. Naar horen 
zeggen met materiële hulp van oa. de overbuurman. Samen waren ze trots en 

tevreden. Toen even later bleek dat de hut ‘uit elkaar lag’ werd gesuggereerd  dat 

dit misschien wel door buitenstaanders (of uitgaande jeugd was gedaan). Maar 
die verontwaardiging was onterecht, is gebleken. Spelende kinderen van de 

school zélf hadden de hut vernield, hetgeen ook schoorvoetend werd toegegeven. 
Trouwens, met vereende krachten is vervolgens enkele dagen later de (boom)hut 

weer (stevig) herbouwd. Dat dan ook wel weer!! 

Redactie BBB 

 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM  

Vervolg op bericht BBB maart 2019 
Leerproject Jongeren & Hartveilig 
Beckum en Oele.  

Inmiddels zijn er 61 jongeren 
opgeleid en hebben velen al een 

eerste herhalingscursus gehad of zijn 
ingepland hiervoor. Vanwege het feit 

dat we voor het organiseren van een 

fietstocht voor de Muiterweek nog 
een leuk bedrag van €135 mochten 

ontvangen, willen we op dinsdagavond 12 november om 19.00 uur in ’t 
Proggiehoes, nog één keer jongeren in de gelegenheid stellen om hieraan mee te 

doen. Informatie is te vinden op de site van de Werkgroep AED Beckum of vraag 

er naar bij een van de werkgroep leden.  
Opgeven kan per mail: aed-beckum@outlook.com of via WhatsApp:  

06 4652 5076. 
Uiteraard kunnen zich voor de beginnerscursus ook 25-plussers inschrijven 

(kosten €25,- met een reductie van €10,- indien aanmelding bij HartslagNu 

volgt). 

https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/leerproject-jongeren-en-hartveilig-beckum-en-oele/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/leerproject-jongeren-en-hartveilig-beckum-en-oele/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/leerproject-jongeren-en-hartveilig-beckum-en-oele/
mailto:aed-beckum@outlook.com
http://www.hartslagnu.nl/
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Jubileum BBB  

De Werkgroep AED werd blij verrast met een gift van €1000 van de Stichting 
Druk voor Beckum ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de BBB. 

Inmiddels hebben we dit bedrag grotendeels besteed aan een nieuwe AED bij 

Kamphuis Mengvoeders. Hiermee is ons “wagenpark” weer helemaal bij de tijd. 
Dank daarvoor!!! De AED is aangeschaft bij Twente Hart Safe. Ook zij hebben ons 

nog eens verrast met een bijdrage van €750 waardoor we voldoende financiële 
middelen hebben behouden om de cursussen grotendeels te blijven financieren. 

Hoe mooi is dat!!! 

 
Herhalingscursussen reanimatie/AED 

Wij verzoeken alle cursisten om altijd te reageren wanneer je ingedeeld bent voor 
een cursus. Immers telefoonnummers en mailadressen veranderen nog wel eens 

of de mail beland in de ongewenste mailbox met als gevolg dat er te weinig 
cursisten op de cursus verschijnen en wel het basisbedrag betaald moet worden… 

 

Ter info 
 Kun je in Beckum of Oele geen beginnerscursus of herhalingscursus 
volgen, kijk dan eens op: https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/ naar de 

mogelijkheden. 

 De mieterse muiterfietstocht is te downloaden via: 

https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/algemeen/mieterse-muiterfietstocht/ 

Groeten van Christel Pelle, Pascalle Ypkemeulen, Sonja Mulder en 
 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsg8CY99HgAhXFxqQKHQN4AQQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.twentehartsafe.nl%2F&usg=AOvVaw26c3BnwSBUVIGmEE8MOBvm
https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/
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DEZE WEKEN DINSDAGS OP DE MARKT, KERKPLEIN BECKUM 
 

 
 

Wat de Tupperware Schaft 
 

Wie heeft nog een Tupperware puddingvorm met los 
bodemdeksel van 1 liter staan en wil die schenken of uitlenen 

aan de koks voor "Wat de pot schaft" in het Proggiehoes? 
Kunnen we ons nog meer uitleven op de menu's voor onze 

gasten.  

Margriet Meijer. Telefoon: 06 23093081 of 074 3676760 

 
Concert Vive la France!  

 

Op zaterdag 9 november bent u van harte welkom bij de Deldense 
accordeonvereniging De Optimisten. Het Najaarsconcert staat, op 

veler verzoek, na bijna 20 jaar, weer geheel in Franse sferen. 
Onder leiding van Ger Akkerman en Froukje Klinge zullen veel 

bekende Franse chansons en musettes de revue passeren. Een Frans hapje en 

drankje zal natuurlijk ook niet ontbreken. Kom op 9 november naar 
Muziekgebouw ‘In Vriendschap’ aan De Mors 1 te Delden. De zaal is geopend 

vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur begint het concert. De toegang is gratis. Mocht 
u na dit concert muzikaal geïnspireerd zijn en zelf accordeon willen gaan spelen, 

kijk dan op de website www.deoptimisten.nl hier kunt u terecht voor meer 
informatie en op de agenda kunt u zien wanneer en waar De Optimisten 

optreden.  

Au revoir! 
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ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT  
 

In deze BBB leest u een interview met een ondernemer 
die lid is van de OVBO, de ondernemersvereniging voor 

Beckum en Oele. De OVBO heeft veel leden en wat is er 
mooier dan ze via BBB aan u voor te stellen? Mocht u, 

als lezer van dit blad, willen reageren dan kan dat. Op 

onze site www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden vermeld en anders via de 
redactie van BBB. 

 
Brian Ottink 
Financiële Dienstverlening Snel & Partners B.V. is een onafhankelijk advieskantoor 

wat inventariseert, adviseert en bemiddeld in zakelijke en particuliere 
verzekeringen en hypotheken. De oplettende lezer/kijker van BBB ziet de 

advertentie in iedere editie voorbijkomen. Niet echt een Beckumer of Oeler naam. 
Maar wat nou als ik zeg dat Brian Ottink een van die partners is? Dan gaat bij 

menig lezer die dit niet direct wist een ‘Oooooooooh’ over de tafel. Want Brian 
Ottink (47) is een bekende verschijning in Beckum en Oele. Wonende met 

Maureen (46), Stefan (20), Malou (18) en Britt (13) aan de Wolfkaterweg in een 

prachtig huis, gezamenlijk gebouwd met pa Gerrit en moe Anny. Dus nu kan 
iedere lezer hem letterlijk en figuurlijk thuisbrengen. 

 
De familie Ottink: v.l.n.r. Brian, Britt, Maureen, Milou en Stefan 

 

Ottink en tegelzetten; onlosmakelijk met elkaar verbonden 
Brian is zijn schoolcarrière begonnen in Beckum bij De Bleek. Van daaruit fietste 
hij, veelal samen met zijn kameraden Roy Lankheet, Pascal Ottink en Jurgen Pot 

dagelijks naar de mavo in Haaksbergen. Aansluitend werd de meao (Economie en 

http://www.ovbo.nu/
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Privaatrecht) aangedaan. Na deze opleidingen kon Brian aan de slag bij de 

Belastingdienst maar zoals bij menig Ottink ging ook Brian eerst tegelzetten bij, 
hoe origineel, Ottink Tegelwerken. Dit herinnert hij zich ook als een prachtige tijd: 

“Ik heb in die tijd heel veel met Henk gewerkt. Dat was zo’n ontzettende fijne 

collega, ik kijk met heel veel plezier terug op deze tijd. Het spijt me nog steeds 
dat Henk zo plotseling overleed”. Als vakantiewerker is hij bij Ottink Tegelwerken 

begonnen en daarna kon hij daar ook fulltime aan de slag. Hij vond het 
tegelzetten prachtig, maar wist ook dat dit niet iets was wat hij zijn hele leven 

wilde doen. Na verloop van tijd kwam Brian aan de slag bij Betoncentrale 

Deventer B.V. als manusje-van-alles. In die periode heeft hij zijn 
vrachtwagenrijbewijs en chauffeursdiploma gehaald. En dus kon hij alle dagen op 

pad met de vrachtwagen en kwam hij overal. Tussen zijn ritjes door nam hij ook 
een gedeelte van de verkoop op zich. Zijn standplaats was Lochem, maar hij 

heeft veel van de regio (en heel Nederland) gezien. En dat vond hij mooi! Op pad 
en mensen spreken, dat deed hij erg graag. Cijfermatig zaken uitzoeken is ook 

een passie, dus die moest hij nog gedrieën zien te combineren en dan had Brian 

voor zichzelf wel uitgedacht dat hij een dag invulling had wat hij niet alleen als 
werk maar ook als hobby kon betitelen.  

 
Van Gerrit & Lammers Verzekeringen B.V. naar Financiële 
Dienstverlening Snel & Partners B.V. 
In de avonduren begon Brian aan een makelaarsopleiding. Na het behalen van 
zijn diploma dook hij de verzekeringsstudies in: Assurantie B particulieren, 

Assurantie B MKB en Assurantie A Algemeen. Hij breidde zijn kennis verder uit 
door ook de opleiding Erkend Hypotheek Adviseur/Erkend Financieel Adviseur te 

volgen en in 2001 kon Brian aan de slag bij Gerrits & Lammers Verzekeringen 
B.V., later werd dit overgenomen door Unirobe Meeùs Groep B.V. Dit speelde zich 

af in Winterswijk in de Achterhoek. Dus toen zijn toenmalige 

collega/kantoordirecteur van hem, Rikus Snel, een eigen kantoor wilde opstarten, 
samen met Brian en Peter Heck, werd de standplaats Winterwijk. En omdat in die 

regio de achternaam Snel bekend en beroemd is, werd het Financiële 
Dienstverlening Snel & Partners B.V.. Ook nu Rikus Snel ondertussen op een 

leeftijd is gekomen dat hij een stapje terug heeft gedaan, is dat geen reden om 

de naam aan te passen. “Wat goed is, moet je goed laten. En Rikus loopt ook nog 
steeds rond voor wat advieswerk, dus we houden het mooi bij deze naam. Snel & 

Partners is in 2004 opgestart, in die 15 jaar hebben wij een betrouwbaar en 
accuraat imago opgebouwd. Dus wij veranderen niets”.  

 

Brian is, samen met 
de twee hierboven 

genoemde heren, 
mededirecteur. 

Maar bij die titel voelt hij zich toch wat ongemakkelijk. “Wij hebben een geweldig 
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goed team van adviseurs, zowel zakelijk als particulier. We hebben gedreven en 

enthousiaste binnendienst medewerkers. In totaal bestaat ons team uit negen 
collega’s. En ze zijn allemaal gecertifieerd. Ik ben niet meer of minder omdat ik 

vanuit de oprichting van Snel & Partners ook mededirecteur ben. Ons teambelang 

staat voorop. Dat maakt Snel & Partners. Niet een extra titel”. 
 

Bewogen jaar 
2004 was een spannend jaar voor Brian en Maureen: 

- De hypotheek voor de nog te bouwen woning aan de Wolfkaterweg was 

rond. 
- Brian had zijn baan bij Unirobe Meeùs Groep B.V. opgezegd en was 

begonnen met Financiële Dienstverlening Snel & Partners B.V.  
- De woning van Brian en Maureen in de Rietmolen, wat ze in 1997 

gebouwd hadden en waar ze sindsdien woonden, was nog niet verkocht. 
- Gerrit en Anny bivakkeerden in een woonunit waarna de oude woning 

werd gesloopt. 

- De nieuwe woning werd gebouwd. 
- In het najaar werd een pand gekocht voor Financiële Dienstverlening Snel 

& Partners B.V. 
Geen saai jaar dus voor een stel van 32-33 jaar met een zoon van 5 en een 

dochter van 3. Maar het kwam allemaal goed en terugkijkend op 15 jaar geleden 

zijn Brian en Maureen ook van mening dat het allemaal op de pootjes terecht is 
gekomen en dat het de juiste beslissingen zijn geweest.  

 
Buiten ‘kantoortijden’ 
Ook in Beckum heeft Brian een kantoor aan huis. Want hier weet men hem ook 
te vinden. Zo heeft hij heel wat cliënten uit Beckum e.o. die dan vanuit Beckum 

makkelijker en sneller te bedienen zijn dan vanuit Winterswijk. Daarbij is het ook 

prettig om bij schademeldingen of ad hoc te regelen zaken een kantoor achter de 
hand te hebben. Want dat is niet gebonden aan kantooruren. “Wij hebben 

allemaal onze eigen klantenkring, dus als er iemand een schade te melden heeft, 
dan kan de cliënt gewoon zijn of haar eigen adviseur bellen”. Op mijn vraag hoe 

dat dan gaat als hij bijvoorbeeld met Maureen op een feestje is, geeft Brian ook 

aan dat hij dan even naar buiten loopt om dat direct voor de cliënt te regelen.  
 

De toekomst 
Voor de toekomst wil Brian niets anders doen. Het uitzoeken en uitpluizen van 

alles waar zijn cliënten tegenaan lopen, vindt hij prachtig en hij zou geen andere 

invulling willen hebben. Bij Snel & Partners zitten ze nu op een kruispunt; wel of 
niet verhuizen naar een groter pand, wel of niet uitbreiden met meer 

medewerkers. “Het zal wel moeten gebeuren, maar dan wil ik niet in de rol van 
manager. Ik wil blijven doen wat ik nu doe en wil me niet nog meer bezighouden 

met kantoor gerelateerde zaken die bij een manager horen”.  
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Op de vraag of ze nog vaak tegen verzekeringsfraude aanlopen, blijkt dat bij de 

cliënten van Snel & Partners men niet het idee heeft dat dit vaak voorkomt. De 
medewerkers van Snel & Partners kennen de cliënten goed, de cliënten kennen 

de medewerkers van Snel & Partners goed en het vertrouwen onderling is zeer 

goed. Dat maakt het dat misbruik misschien niet vaak voorkomt.  
 

 
Het voltallige team van Snel & Partners 

 

Waarom OVBO? 
“Ik ben lid van de OVBO omdat bij het ontstaan van de vereniging gelijk een 

aantal vrienden en goede bekenden lid zijn geworden. De bijeenkomsten zijn 
altijd goed georganiseerd en je kunt wat ervaringen delen. Verder is het gezellige 

club met leuke mensen”. 

 
In Huize Ottink… 
Brian is zo’n 60 uur per week aan het werk, de uren in zijn kantoor in Beckum 
tellen dan ook mee. Maureen is degene die de boel thuis draaiende houdt. (Al 

heeft Brian op de avond van mijn bezoek heel vakkundig een nieuwe klok 

opgehangen in de keuken die Maureen gekocht had). Maureen werkt bij Livio 
(DAC op de Singel) in Haaksbergen. Daar is ze medewerkster dagactiviteiten. 

Deze functie heeft ze sinds maart 2019, hiervoor werkte ze ook in de zorg maar 
stond ze aan het bed, zoals bijvoorbeeld bij Verpleeghuis Het Wiedenbroek, wat 

later Livio is geworden, en St. Elisabeth in Delden. Dat was altijd wel afstemmen 
met het gezin. Als Brian in de weekenden thuis was, wilde Maureen dus niet altijd 

in de weekenden werken. Dan leef je langs elkaar heen en dat kan nooit de 
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bedoeling zijn. Maar die afstemming was er altijd in Huize Ottink, dus dat liep 

voorspoedig. Nu ze de functie van medewerkster dagactiviteiten heeft, werkt ze 
ca. 2,5 dag per week en overdag, dus geen weekend- of nachtdiensten meer. En 

dat bevalt de hele familie Ottink erg goed. “Eigenlijk”, zegt Maureen, “vind ik 

deze functie nog leuker dan aan het bed. Dat is lichamelijk ook veel zwaarder, 
dus ik ben heel blij met mijn beslissing om op deze functie te reageren”. 
 

Tot slot 
Bij de familie Ottink is dus alles onder controle. Zowel zakelijk als privé. Iets wat 
ze ook beide het koesteren waard vinden. Vol vertrouwen kijkt de hele familie 

naar de toekomst. Het löp wa los.  

Bernadette Morskieft 

 
Napoleonbeuk 
 

In het buitengebied van Beckum liggen prachtige wandel- en fietsroutes op 
grondgebied van Twickel. Hier staat ook deze enorme Napoleonbeuk. Het verhaal 

gaat dat het leger van Napoleon daar kort na het jaar 1800 uitrustte. Napoleon 
zelf bond er zijn paard aan vast en viel tegen de beuk aan in slaap (bron; erfgoed 

Twente) 
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Jeugdraad Beckum presenteert… De Paloma’s 
Authentieker gaat het niet worden!! 
 

Jeugdraad Beckum trekt dit jaar alles uit de kast voor hun 

jaarlijkse feestmiddag/-avond. Op zondag 3 november treden 

De Paloma’s op bij het Wapen van Beckum. Voor die enkeling 
die De Paloma’s nog niet kent, hier een kleine voorsteltekst van 

de website van dit toporkest: 
Neem zes vrolijke feestgangers die niets leuker vinden dan een 
ouderwets gezellig feestje vieren. Figuren die gek zijn van 

muziek maken en die graag oude tijden weer laten herleven! De tijd dat de 
piratenzenders ruisend door je radio kwamen en dat ‘Veronica komt naar je toe 
deze zomer’ nog vanaf een piratenboot werd uitzonden. Je was op bezoek bij opa 
en oma en uit de radio klonk een krakend mono of misschien nét stereogeluid. 
Dat stond toen nog in de kinderschoenen! Nummers van o.a. Corry en de Rekels, 
The Sunstreams, George Baker, The Cats, Frank Ferrari en De Slijpers. “Herinnert 
u zich deze nog?”…. galmde het dan na. Toporkest De Paloma’s neemt je met 
liefde mee terug naar die goeie olde tied. Al die nostalgische liedjes komen 
dankzij De Paloma’s weer opnieuw tot leven. Inclusief het geluid van een echte 
accordeon en Hammondorgel. Loop de polonaise op De Dutchboys of wals mee 
op de klanken van de Zangeres Zonder Naam en laat je verrassen door deze 
band die, dankzij hun Achterhoekse roots, ook af en toe wat steviger werk ten 
gehore zal brengen. Wij noemen bijvoorbeeld Normaal, Boh Foi Toch en het 
Hanska Duo! Dus zin in een feestje van herkenning? Ouderwets Hollandse 
gezelligheid? Inhaken, polonaises, walsen en van je hopsakee? Toporkest De 

Paloma’s trapt ze knettertje hard aan.  
 
Kaarten à €7,50 zijn te koop via 

https://billetto.nl/e/de-paloma-s-in-
beckum-Tickets-388131of tik een van 
de Jeugdraadleden even op de 
schouder. Aan de kassa op zondag 3 
november kosten de kaarten € 10. 
Zondag 3 november: De Paloma’s  
Locatie: Wapen van Beckum 
Zaal open: 16:00 uur 
Tot dan!!! 

Jeugdraad Beckum 

 

https://billetto.nl/e/de-paloma-s-in-beckum-Tickets-388131?fbclid=IwAR3tc6QPLuG_1AhJ4gAV3WAmAGM_4nh1FhYUEVZFcyJn2GEhjfr-B0qXa2o
https://billetto.nl/e/de-paloma-s-in-beckum-Tickets-388131?fbclid=IwAR3tc6QPLuG_1AhJ4gAV3WAmAGM_4nh1FhYUEVZFcyJn2GEhjfr-B0qXa2o
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

 

In deze BBB komt Stan Westendorp aan het woord. Op de vrijdag voor de 
herfstvakantie heeft Stan het interview ingevuld. Gezellig kletsen doen we vaker 

met Stan. De foto van Stan is een hele bijzondere. Eigenlijk is Stan zo helemaal in 
zijn element (dat betekent hartstikke blij). Stan staat op de foto op de plek waar 

hij dit jaar veel tijd heeft doorgebracht tijdens de leerlingenraad vergaderingen. 

Het kantoor van Juf Petra. Veel leesplezier. 
Een bijzonder aflevering van de Pitamientjes!  

 
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:  
Stan Westendorp-10 jaar-ik zit in groep 7 van groep 7/8 bij De Bleek. 
 

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school? 
Ik ga meestal met de auto. Ook best vaak met de fiets. Ik moet best een eindje 
want ik woon eigenlijk heel dicht bij Haaksbergen. 

 
Wat is je favoriete vak op school en waarom? 
Ik vind gym echt superleuk. Lekker sporten en veel bewegen, dat doe ik graag. 

 
Doe je aan sport?  
Jaaaaa. Ik zit op voetbal bij TVO. Hartstikke leuk. 
 

Welke hobby’s heb je nog meer? 
Tekenen en scouting vind ik ook erg leuk om te doen. 
 

Wat is jouw lievelingseten? 
Stamppot Moos. Jullie weten wel wat dat is. Ja toch? 

 
Vind je het leuk om in Beckum te wonen en waarom? 
Ik woon eigenlijk helemaal niet in Beckum, ik woon in Haaksbergen. 

 
Wil je zelf nog iets vertellen? Hier neemt juf Petra even het stokje over……  
Dit jaar was het kantoor van Juf Petra de plek waar Stan vaak is geweest. Met de 
leerlingenraad hebben we daar best veel overlegd. Vergaderen noemen we dat. 

De leerlingenraad heeft er voor gezorgd dat er een prachtig mooi speeltoestel 

voor de oudere kinderen is gekomen. Er is zelfs overleg geweest met de 
gemeente! Echt super stoer gedaan door de mannen van de leerlingenraad!! 

Meneer Mohammad verzorgde altijd koffie, thee of chocolademelk. We maakten 
aantekeningen en de oudere jongens hielpen de kleinere jongens. Echt super 

gedaan met z’n allen.  
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Stan, je kunt TROTS zijn op jouw jaar in de leerlingenraad. Ik weet nog niet wat 

je later worden wil… vergaderen, overleggen en overtuigen kun je al hartstikke 
goed. TOPPER!  

  

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

We zijn het 74ste seizoen van Vrouw Actief Beckum goed begonnen. 

Op 25 september hebben we op passende wijze het seizoen 
geopend, gevolgd door de jaarvergadering. Aangezien onze 

voorzitter tijdelijk in de ‘lappenmand’ zit heeft Karin dit keer de 
vergadering voor gezeten. Via een foto jaarverslag kon iedereen het 

seizoen nogmaals herbeleven. De cijfers zagen er weer goed uit en 

iedereen was tevreden. Ine Wentink en Angela Morsink zijn 
wederom voor de komende drie jaar in het bestuur benoemd. De dames van de 

corveedienst werd een kleine attentie aangeboden. Dit keer hadden we een 
tweetal jubilarissen, namelijk mw. Tonnie ter Avest-Vossebeld en mw. Annie 

Leferink-ten Dam. De dames zijn 25 jaar lid, gezien hun leeftijd verbaasde ons dit 
een beetje….. Bij navraag bleek dat ze niet eerder tijd hadden om zich aan te 

sluiten bij destijds de KVO. Er waren genoeg andere zaken waar ze druk mee 

waren, prima toch! ☺ We hebben de dames blij kunnen maken met een mooi 

cadeau van de wereldwinkel. Trots lieten ze het cadeau aan iedereen zien. Dames 

nogmaals van harte 

gefeliciteerd!  
 

Na het officiële gedeelte van 
de avond gingen we verder 

met een spetterende bingo. 

Er konden mooie ‘ronde 
prijzen’ gewonnen worden 

en als hoogte punt van de 
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avond hebben we gespeeld voor de hoofdprijs, een diner bon t.w.v. € 100. Gerda 

Eijsink was de gelukkige, namens ons alvast eet smakelijk! Natuurlijk ontbrak het 
gebruikelijke hapje en drankje niet en was het volgens menigeen een geslaagde 

avond. Op 30 oktober gaan we verder met een creatieve activiteit. We gaan een 

kaars maken, een glas graveren en voor wie wil kan er iets geknoopt worden van 
macramé. Sandra Veldhuis zal onze deze dag in twee groepen (’s middags en ’s 

avonds) begeleiden. Een gezellig middagje/avondje uit en ook nog iets moois 
mee naar huis, komt goed! 

Tot snel!                                                       Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
De Zonnebloem 

De Zonnebloem organiseert op dinsdag 26 november weer een 

morgen naar Intratuin Enschede. Vertrek om 9.45 uur. Mensen die 

dit leuk vinden, kunnen zich opgeven bij: Marian Jannink (06-
57722770) of Els Harink (074-3676574 of 06-41733419). U wordt 

opgehaald en thuisgebracht. We maken er een gezellige morgen 
van. 

 
De uitslagen van de Zonnebloemloterij vindt u elders in deze BBB. De 
Zonnebloem dankt iedereen die loten en/of zonnebloemen hebben 
gekocht. Hiermee kunnen wij weer leuke activiteiten organiseren voor 
De Zonnebloem Beckum.  

 
Zon in de Schoorsteen 
De actie Zon in de Schoorsteen bestaat al jaren binnen de Zonnebloem en is 
bedoeld voor langdurig zieken of voor mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken door hun omstandigheden. 

Zoals ieder jaar hoopt De Zonnebloem, afdeling Beckum weer te mogen rekenen 

op de vaste geefsters(gevers). Omdat van tevoren nooit helemaal duidelijk is 

hoeveel geefsters(gevers) er nodig zijn, zijn nieuwe aanmeldingen altijd van harte 
welkom. Wordt u dit jaar niet gevraagd voor het maken van een pakje dan komt 

u zeker volgend jaar aan de beurt. De geefster/gever ontvangt begin november 
een envelop met de gegevens van de ontvang(st)er en verdere informatie. We 

hopen dat wij ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen. 

 Onze telefoonnummers zijn: Nelly van den Broek (074-3676366 of per mail: 

fysiovdbroek@hotmail.com) en Truus Kamphuis (074-3676521 of per mail: 
gamkamphuis@gmail.com). 

De Zonnebloem Beckum 
 

mailto:fysiovdbroek@hotmail.com
mailto:gamkamphuis@gmail.com
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Nog geen voorstelling gespeeld EN AL UITVERKOCHT! 
 

Toneelvereniging Levenslust speelde vrijdag 25 oktober de eerste uitvoering, 
maar toen al waren alle reguliere uitvoeringen al uitverkocht. Daarom hebben ze 

er voor gekozen om er in het weekend van 15-16-17 november extra 
uitvoeringen te spelen in het Proggiehoes in Beckum. 
 

Daarnaast stellen wij met veel plezier Monique Busscher voor. Monique is onze 

debutante en laat haar kunsten zien in de rol van Sabine, vriendin van Marco 

Meijer. Ze komt veel en graag bij de familie Meijer over de vloer en volgt daar alle 
perikelen rondom kerstavond uit eerste hand. 

Meer weten over onze spelers kijk op Facebook: 
https://www.facebook.com/toneelvereniginglevenslust/ 

 

 
Debutant Monique Busscher 

 

Kaarten uitsluitend telefonisch te reserveren via fam. Ottink (074-3676442). 

Extra speel data najaar 2019: 
Vrijdag 15 november 19:00 uur zaal open - 20:00 uur start voorstelling 

Zaterdag 16 november 19:00 uur zaal open - 20:00 uur start voorstelling 
Zondag 17 november 13:30 uur zaal open - 14:30 uur start voorstelling 

Blijspel: Beernd is van de kaarte 
Auteur: Bernd Gombold 

Vertaling: Ben ten Velde 

Regie: Jos Brummelhuis 

 

https://www.facebook.com/toneelvereniginglevenslust/
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LUK AKKEFIETJES 
Boer’n met’n trekker nor ’n Haag, keender op klѐѐne trapfietskes en trekkertjes 

ok simbolies op pad, beeste dee’d op de boerderie’j de melk optrok’n en moeders 
de vrouw kats op ’t rabat. Keal nog is ne moal, wat was ’t hele laand op 1 oktober 

op’n biester…Veestapel halveren en weg met den stikstof, dat wilt ze oons boer’n 

opleng.’ Dee verdomde drietebüül’n. Ik hebbe d’r van edreumd, dat he’k. 
Smons vrooge in tweedüster ston ik met mien’ veuroorlogsen Massie Ferguson 

op’n plas en har dat beesje nog efkes vol loat’n loop’n met dieselöllie. Reangjek 
annetrok’n en ne halm stoe’n met pindakeese en scheenk’nvleis as beleg in ne 

bosschop’ntaske en doar gung’t hen. Teheupe met AalnkeeldersAnnold en 

SjoovelsMeriens. Il wus de weg geels nig mer Annold, den ‘t toch aaltied al better 
wus, har ne kaate mette nom’n en kon precies vertel’n hoo wieleu mosten 

veuren. Op nor’n Haag. Wie waar’n aamper ’n half uur an’t veuren oawer de 
grote stroate - woarop mennige auto oons veurbie sjees’n en de sjooffeurs opziet 

keek’n met ne blik, of wie ’n good wies kepot had’n – mos ik neurig oet de bokse, 

zak ma zeng’n. Kats verget’n veurtied. Wie drei’jn van de weg of nor zo’n 
tenkstation, woar a’j allichte efkes nor ‘n pot kon goan, za’k ma zeng, hek oeleu 

noe efkes verteelt. 
Ston ik doar met de bil’n saamgekneppen veur zo’n peurtje, mos ik eas betaal’n. 

Ik har dat ten eas’n nog nooit mettemaak, ten tweej’n wus ik bie God nig hoo 
zo’n apperaat wark’n en ten dreej’n har ik gin geeld in’ tuk. Annold en Meriens 

ston oongeduldig te woch’n en wat dachie wat was. Dis’n Harry pak’n ne voss’n 

papier van ne toafel, leup nor boet’n, voon ’n buske an’t ѐѐnd vd. pekearplaats, 
keek nor links en rechts, sloop stiekum achter de strük’n, daal’n nor daalten en 
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leut’ doar loop’n…. Potdaampmie, wat veul’n ik mie oppelucht. Wie hebt oons ok 

nog efkes verveurd, dat he’w. Annold har de roetekaate nig good biewarkt. Ik zea 
nog bie ne stopplaatse, woar ik den hal’m stoe’n nor bin’n hebbe warkt, dat wie 

rechtsof moss’n. Mer Annold wees met zien eengwies’n vinger op de kaate en 

zea; ‘wie mot hier linksof, aans is ter nig van’. Zonne veeldwachter hef oons tien 
kilometer wieders corriegeard; ‘a’j nor ’n Haag wilt mö’j vlot ummedrean’. Hoo 

kotter wie bie ‘n Haag kwam’n, des te mear trekkers in de vielle um oons hen. Ik 
raak’n kats op’t rabat deur den drok’n en wus geels nog mear woarumme ik 

ѐѐgluk zo wiet van hoes veur’n. En doarbie; ’n dieselöllie van’ trekker was op… 
Met ne helse schreeuw wön ik wakker, nat van zweet. Ik dach da’k nog in Haag 
was, bie de demonstraatsie van de boer’n teeng’ het rümmen van het vee en 

stikstof vermeendering. 
En mos zo onbedaarluk lach’n ton mie tebin’n schot; vrogger, joa vrogger zaat’n 

wie op de koare met ’t peard erveur en veur’n hen en wier düür de wѐѐre. Noast 
mie lag ne zak met stikstof en oet’n bak tuske miene beene smeet ik dan links 

dan rechts ne haandvol stikstof in’t grös. Mooie tied, wellig grös, beestestrond, 

kloompe an en melkestied… Nee, nee, nee, dat keump nooit wear, dat döt nig! 
HekselmesienHarry 

 
 
VOGELSHOW in ‘t Proggiehoes Beckum 
 
Vogelvereniging Vogelvreugd houdt zaterdag 9 

november en zondag 10 november haar jaarlijkse 
onderlinge wedstrijd met tentoonstelling in ‘t-

Proggiehoes. Evenals voorgaande jaren is er een 

behoorlijke variatie in het aantal soorten en varieert 
van de bekende kleurkanarie tot postuurkanaries, 

exoten, parkieten, kwartels en Europese 
cultuurvogels. Het aantal van 300 vogels is mede te 

danken aan de samenwerking met de 
partnervereniging ‘De Hobbyfluiters’ uit Delden.  

Afgelopen weken waren enkele leden al bijzonder succesvol op regionale 

wedstrijd te Lochem en specialclub wedstrijd te Zwolle. 
De opening voor de leden en prijsuitreiking is zaterdagmorgen 10.00 uur. 

De show in ‘t-Proggiehoes is voor iedereen te bezichtigen: 
Zaterdag 09 november van 10.30 tot 17.00 uur. 
Zondag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis. 
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Stabiele situatie bij sv TVO 
FINANCIËN GOED OP ORDE EN FRAAIE SPORTPRESTATIES 
 
Het ging redelijk van een leien dakje tijdens de afdelings- en TVO omni 

jaarvergaderingen. Bij de volley zowel als de handbal draaien de teams naar 

behoren, maar het ledenbestand ‘houdt niet over’. Dat geldt zeker voor de 
handbal, waar richting selectie weinig aanvulling komt vanuit de jeugd. Maar er 

sluiten wel 2-3 veelbelovende talenten aan die na de benodigde opgedane 
ervaring zeker een aanwinst voor TVO1 handbal zullen zijn. 
TVO voetbal heeft een gedenkwaardig seizoen achter de rug met een dubbel 

kampioenschap van JO19, knappe eindrangschikking voor jongere jeugdteams en 
zeker het behaalde kampioenschap van TVO1. De promotie naar de 3e klasse 

werd na 33 jaar weer een feit. Het beeld van stagnerende jeugd instroom zet zich 
door. Dat onvermijdelijke gegeven noopt TVO om verdergaande samenwerking 

met jeugdteams van Hoeve Vooruit aan te gaan in de competitie en dat verloopt 
uitstekend. Toch kan de secretaris een hoger aantal voetballeden noteren voor dit 

seizoen. Door aanmelding van een 16 tal nieuwe spelers die TVO5 hebben 

gevormd. 

 
(Behoorlijke belangstelling bij de vergaderingen) 

 

Veldensituatie; nog veel te doen 
Er is veel overleg geweest omtrent de toekomsituatie van de speelvelden. Binnen 
het Masterplan was, met medewerking van TVO, het plan om:  

a. veld 2 om te turnen tot hybrideveld, en 
b. velden 1 en 3 af te stoten en achter het tenniscomplex een nieuw (hoofd)veld 

te situeren.  
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Dat zou financieel nog een hele kluif worden, bleek bij gemeentelijk overleg. 

Echter; ook met Twickel was het moeilijk onderhandelen. Voetbalvoorzitter John 
Frongink schetste de actuele situatie; “Twickel wil dat beoogde stuk grond niet 

verkopen. We richten ons nu op handhaven en ‘oppimpen’ van het. hoofdveld en 

zijn financieel in de slag met de gemeente om van veld 2 nu dan zo spoedig 
mogelijk een hybrideveld te maken. De aanleg van een waterbron is nu ook 

essentieel, gezien de moeilijkheden de laatste 2 jaar bij droogteperioden. Hiertoe 
is breed onderzoek verricht. Er blijkt een particulier bereid te zijn om de kosten 

voor zo’n waterpomp, naar schatting zo’n 10.000 euro, te willen betalen!” 
Een initiatiefgroep (Stichting Samen Bouwen Beckum i.o.) is vanuit het 
Masterplan bezig om met enige voortvarendheid het plan tot spoedige 

woningbouw ‘los te trekken’ en richt zich daartoe op mogelijkheden op veld 3 van 
TVO. In de BBB van september staan hun plannen gedetailleerd beschreven. 
 

Sponsor- en kantinecommissie ‘draaien als een tierelier’ 
Beide TVO takken draaien uitstekend en vormen met al hun vrijwilligers voor een 

flinke bron van inkomsten. Ze zijn dan ook de basis voor de stabiele en gezonde 

sv TVO. Voorbeeld; het sponsorborden bestand is binnen 2 jaar uitgebreid van 76 
naar 116!. En de tarieven zijn verhoogd, meer op het niveau van de meeste 

vergelijkbare buurtclubs. Rond het hoofdveld zijn vrijwel alle plaatsen bezet. En in 
dit kader ook; door een uitgekiend inkoopbeleid is in de kantine flink te 

verdienen. (‘Scherp onderhandelen’, zegt Johan!). Kortom, alle vrijwillige 

medewerkers bij het totale TVO gebeuren worden op de vergaderingen bedankt! 
De sponsorcommissie weet ook te melden, dat op de sponsoravond van 21 

november topscheidsrechter Bas Nijhuis gastspreker is. 
 

Jubilarissen gehuldigd 
Ook worden 9 jubilarissen in he zonnetje gezet. 40 jaar (Pascal Ottink, Erwin 
Wegdam en Robert Vossebeld), 50 Jaar (Louis Ezendam en Fons ten Dam), 60 

jaar (Frans Westendorp, Harry Koenderink, Harrie Boenders en Theo Wijlens). 
Het omnibestuur doet verslag van algemene TVO zaken. Een stabiel, financieel 
gezond beeld wordt geschetst dankzij vele inspanningen; ‘om trots op te zijn’, 

wordt geformuleerd. Ine Veldhuis en Monique Grashof worden bedankt voor hun 
inzet als vertegenwoordiger van de omni-jeugd en notuliste. Ook memoreert het 

omnibestuur, dat de eerdere initiatieven van een aantal betrokken TVO leden 
‘weer opgepakt gaan worden’. Dat betreft de plannen tot nieuwe, logistiek betere 

inrichting bij de kantine ingang. Deze toezegging wordt tot tevredenheid door de 

vergadering ontvangen! 
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De TVO jubilarissen bijeen; v.l.n.r. Louis Ezendam, Pascal Ottink, Harrie Boenders, Theo Wijlens, 

Frans Westendorp, Fons ten Dam, Robert Vossebeld en Erwin Wegdam, (Harry Koenderink ontbreekt 
op deze foto) 

 
HET TVO GILDE PAKT UIT… 
Na de respectievelijke TVO jaarvergaderingen gaf het TVO Gilde (volgend jaar 20 

jaar!) uitleg van de binnengekomen subsidievoorstellen vanuit de afdelingen. 
Gildevoorzitter Jan Ottink schetste ludiek, dat dit Gilde overleg het slotdeel was 

van ‘dit vergaderdiner’. Eerst afdelingsvergaderingen als voorgerecht, daarna de 
TVO omni-vergadering als hoofdgerecht en tenslotte dit Gilde overleg als 

nagerecht, het toetje dus,… Zoals gebruikelijk konden de Gildeleden vervolgens 
stemmen over de ingediende verzoeken. 
Genomen besluiten; 

 Verzoek handbal; vergoeding voor aanschaf van verplaatsbaar, 

opvouwbaar zaalhandbaldoel. Akkoord bevonden; € 630. 
 Verzoek voetbal/omni TVO; installeren van nieuwe website TVO, met 

actuele onderlinge communicatiemiddelen. Is nog in studie qua kosten. 

Indicatie richtprijs van € 1000. Tot dat maximum gaat TVO Gilde 
bijdragen. 

 TVO jeugd vraagt bijdrage voor aanschaf reserveshirts ten behoeve van 

jeugdteams voetbal. 
Aantallen wordt overlegd met sponsorcommissie, Gildebijdrage € 500 
akkoord. 
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 Verzoek volleybal; aanleg geluidsinstallatie in sportzaal met verbinding 

naar kantine voor tijdens wedstrijden en toernooien, omni gebruik dus. 

Plan wordt door volley concreet uitgewerkt. Besloten wordt; komend jaar 
afgerond plan en donatie van Gilde bespreken. 

 Voetbalafdeling meldt ook; binnen afzienbare tijd is na bomen kappen bij 

de vijver ten behoeve van van nieuw veld 2, de herplant van 7 nieuwe 

bomen door TVO verplicht. Eventuele Gildebijdrage wordt dan komend 
jaar besproken. 

 
Nog enkele opties voor de toekomst; denk mee over deze suggesties! 

A. Volgend jaar mogelijke reünie van alle TVO Gildeleden organiseren, en 

B. De glazen wand bovenin de sportzaal toch weer weghalen. Is zeer 
storend en oncomfortabel voor publiek! 

 
Batig saldo TVO Gilde is thans € 5.390. De inning van de Gildecontributie 2019 (€ 
40) start binnenkort. 
 

Tenslotte, vorig jaar konden vier nieuwe Gildeleden genoteerd worden! John 

Frongink en Roy Leferink zijn per 1 januari 2019 ingeschreven, terwijl Aaron van 
Laar en Joost Wielens inmiddels door mutaties ook officieel TVO Gildelid zijn. 

Bennie Goselink was voor dit jaar ook bijgeschreven als kandidaatlid en wordt nu 
als officieel Gildelid ingeschreven. Verheugend is de aanmelding ter vergadering 

van Monique Grashof die vanwege een mutatie ook meteen als officieel TVO Gilde 

lid kon worden opgenomen. Welkom allen! 
Gildevoorzitter, Jan Ottink 

 
Sportclinic 7 september jl. 
 

Op zaterdag 7 september vond de sportclinic 
voor de jeugd plaats, georganiseerd door de 
TVO omni jeugd en de TVO tennis. Na een 
stralende start met veel animo, werden de 
sportende kinderen en trainers getroffen door 
een enorme hoosbui. Met als gevolg kletsnatte 
kinderen. Helaas werd het niet droog en is er 
besloten om de sportclinic te staken. De 
organisatie TVO omni jeugd en TVO tennis zijn 
voornemens de clinic volgend jaar een vervolg 
te geven. We bedanken alle vrijwilligers en tot 
volgend jaar! 
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Wisseling van de wacht bij fysiotherapie voor de sv TVO 

Al enkele jaren is Reinout Vrijhoeven fysiotherapeut bij TVO. Door drukte heeft hij 
besloten om te stoppen met zijn consults. Overigens blijft Reinout wel twee 

ochtenden in de week fysiotherapeut in Beckum. Namens onze vereniging willen 
wij jou dan ook van harte bedanken voor je tijd + moeite. Opvolger fysiopraktijk 

Schmitz Haaksbergen. 

In goed overleg met hem zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger. Met 

ingang van 8 oktober begint Peter Paul Schmitz samen met zijn compagnon Roy 
ten Voorde als nieuwe fysiotherapeuten binnen onze vereniging. Elke dinsdag 

starten zij om 19.30 uur met de selectie van de voetbal, waarna om 20.00 uur de 
rest van de patiënten welkom is. Heren welkom en succes! 

                                                                                              TVO bestuur 

Wist U Datjes…. 
TVO JO11-1 boekte een monsterzege tegen Rood Zwart, bij 14-1 klonk het 

eindsignaal, TVO/HOEVE JO15 won ook met forse cijfers van Avanti, 8-0 dus. 

TVO4 remiseerde bij WVV7 met 2-2, 45+ legt het hoofd in de schotel na 0-7 
verlies tegen Holten, het 5e tegen de Lutte eindigde na een opwindende score in 

4-4, TVO3 moest de eer en punten bij GFC4 laten, 4-1. TVO2 ontving Bon.boys3, 
altijd lastig, maar na een frisse pot  voetbal en 1-1 ruststand bleef het lang 

spannend. Vlak voor tijd werd het 2e beloond, na een snelle uitval kon Stef in 2e 
instantie alert 2-1 aantekenen, 3 punten in de pocket! 

 

De 2e partij van TVO1 bij de Tukkers begon met een reuze meevaller. Jorn G 
strafte een grove blunder af, 0-1. De Tukkers hadden vervolgens wel een 

veldmeerderheid, maar het 1e speelde bekwaam vanuit een gesloten verdediging. 
Alle linies waren nu goed bij de les. Uit enkele counters stichtte ook TVO gevaar 

en de thuisclub kon via schoten van afstand geen bres meer slaan. Complimenten 

voor TVO met deze knappe uitzege! TVO1 handbal startte met een verjongde 
formatie de competitie tegen Bentelo2. Lang bleef TVO an de goede kant van de 

score (oa. 7-10 ruststand).In de slotfase had Bentelo echter iets meer power, 19-
17 tenslotte voor Bentelo, jammer… Maar enkele dagen later won dames1 TVO 

handbal zowaar van Bentelo1 (werd gezegd). Met 25-20 werd de bekerpartij in 
winst omgezet, zo! 

 

TVO JO 11-1 won weer, nu met 2-6 bij Enter, netjes, en het JO15 remiseerde bij 
HSC/Buurse met 3-3. TVO4 speelde na een enerverende pot 4-4 tegen Delden4, 

waar het 3e van Delden3 won met 1-0 en het 5e kent haar plaats na 3-0 verlies bij 
Losser. TVO2 liet zich onnodig in de luren leggen door Victoria en met 2-1 gingen 

ze de boot in en TVO1 moest bij koploper Grol passen, hield lang redelijk gelijke 
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tred, maar verloor tenslotte geflatteerd met 3-0. Nieuwe rondes, nieuwe 

kansen!!!  
Het JO11 team van TVO moest passen tegen belager Neede, na 2 treffers van 

Kars werd de 2-0 voorsprong omgebogen door Neede naar 3-4 eindstand, 

jammer. JO13 remiseerde tegen Rietmolen met 2-2 en TVO 4 won - na een forse 
0-4 voorsprong - nipt van Rood Zwart  met 5-6. Met 4 (of 5?) treffers van Luuk H. 

TVO5 liet de senioren van Phenix kansloos, 9-3 eindstand en het 2e kon een sterk 
Suryoye lang bijbenen, maar moest tenslotte met 1-3 buigen ondanks de sterke 

keepersbeurt van Jordy. TVO1 maakte een slechte beurt thuis tegen MVV29 met 

2x rood, korte lontjes en een 0-4 nederlaag. Gauw vergeten, op naar betere 
tijden… 

TVO1 handbal daarentegen deed het prima tegen het Arnhemse DFS, stond lang 
voor, leek bij 15-18 de buit binnen te hebben en miste zowaar in de slotseconde 

een strafworp. Daardoor werd de 18-18 remise een feit… 
Bij RSC kon TVO1 wederom geen potten breken, 2 tegengoals vlak voor rust 

waren beslissend. TVO speelde bij fasen wel aardig, maar ontbeerde pure 

wilskracht en stootkracht; 5-0 eindstand…. 

 
 

Datumbank 
30 okt. Informatie- en inschrijfavond Samen Bouwen in Beckum | Aanvang 19.30 uur bij 

Het Wapen van Beckum 
30 okt. Vrouw Actief Beckum | Creatieve avond o.b.v. Sandra Veldhuis, 13.30-19.30 uur 
  1 nov. Bedevaart Kevelaer 
  1 en 2 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 20.00 uur 
  3 nov. Hubertusviering | H. Blasius Beckum, aanvang 10.30 uur 
  3 nov. De Paloma’s in Beckum | 16.00-22.00 uur bij Het Wapen van Beckum 
  3 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 14.30 uur 
  5 nov. Ouderensoos 
  6 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

11 nov. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
13 nov. Wat de pot schaft* 
14 nov. OVBO | Thema-avond 
15 en 16 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 20.00 uur 
16 nov. Oud papier 
17 nov. Levenslust | Berend is van de kaarte, aanvang 14.30 uur 
20 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 nov. Sponsoravond TVO 
24 nov. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde – BAZAAR 
27 nov. AED | herhalingscursus 
28 nov. Wat de pot schaft* 

  4 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 
11 dec. Wat de pot schaft* 
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13 dec. Vrouw Actief Beckum | Decemberfeestavond, aanvang 19.30 uur 
17 dec. Ouderensoos 
18 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 dec. Wat de pot schaft* 
21 dec. Oud papier 
2020 
  7 jan. Ouderensoos 
  8 jan.  Wat de pot schaft* 
15 jan. Vrouw Actief Beckum | ’n Zeutne Oamd, aanvang 19.30 uur om ‘t Proggiehoes 
23 jan. Wat de pot schaft* 
  8 febr. Midwinterfeesten bij Het Wapen van Beckum 
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we samen 
eten. Kosten bedragen€ 7,50, inclusief 1 consumptie. Geen vervoer? Geen probleem! U wordt 
opgehaald en weer thuisgebracht.  

********************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020 
23 dec. t/m 3 jan.  Kerstvakantie 
17 febr. t/m 21 febr. Voorjaarsvakantie 
10 t/m 13 april  Pasen 
27 apr. t/m 8 mei  Meivakantie 
21 en 22 mei  Hemelvaart 
6 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter wel 
informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het contactformulier van de 
site in en we zetten het online. De informatie wordt ook meegenomen in de agenda van de 
BBB. 

 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Herfstwandeltocht  
Folkloristische Dansgroep ‘De Twentse Leu’ 
Op zondag 3 November organiseert de Folkloristische Dansgroep ‘De Twentse Leu’ De 
HERFSTWANDELTOCHT 2019. 
Start vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur: Erve Asbroek 
     Wolfkaterweg 76 
     7554 PN Beckum 
De afstanden zijn 6, 5,1 en 11,1 km. Kosten deelname € 3,50 pp, inclusief 
koffie/thee. Deelname Kinderen gratis. Er is een 
verloting met leuke prijzen. Bij het start-/rust-
/eindpunt kunt u genieten van onze heerlijke warme 
versnaperingen. 

Deelname is op eigen risico. 
 
 

H. Blasius Beckum weekendvieringen 
NOVEMBER 
Vr. 01 nov.  19.00 uur ALLERHEILIGEN 
     EUCHARISTIEVIERING  IN DELDEN 
Za. 02 nov.  19.00 uur ALLERZIELEN 
     GEBEDSVIERING  
     Werkgroep Avondwake/Sprit 
Zo. 03 nov.  10.30 uur HUBERTUSVIERING 

Dames- en Herenkoor 
Zo. 10 nov.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
Za. 16 nov.  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
Zo. 24 nov.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 
DECEMBER 
Zo. 01 dec  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING IN DELDEN 
     EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
     OPENING JAAR VAN DE EUCHARISTIE 
Zo. 08 dec.  09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
     Pastor Van den Bemt/Dames- en Herenkoor 
Za. 14 dec.   19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
     T. ter Avest/Spirit 
Zo. 22 dec.  09.30 uur GEEN VIERING 
Di. 24 dec.  18.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     KERSTAVOND/GEZINSVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
Wo. 25 dec.  09.00 uur EUCHARISTIEVIERING  IN DELDEN 
     EERSTE KERSTDAG 
   11.00 uur EUCHARISTIEVIERING IN BENTELO 
     EERSTE KERSTDAG 
Do. 26 dec.  09.30 uur ECHARISTIEVIERING IN DELDEN 
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     TWEEDE KERSTDAG 
Za. 28 dec.  19.00 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
Di. 31 dec.  19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     OUDJAARSDAG 
     Pastor Timmerman/Spirit 
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Fraai gedicht van oud-Beckumer Theo Vossebeld 

 
 

DEZE MAAND in één volzin…. 
Wat was er weer veel reuring in onze gecompliceerde maatschappij, waarbij door 
de snelle opeenstapeling van mooie en ook droevige gebeurtenissen de 

gemoederen danig bezig werden gehouden, want de stoet boeren met tractoren 

richting den Haag inzake de bekritiseerde stikstofreductie-plannen deed enkele 
dagen het verkeer ophopen in lange files, maar dat neemt niet weg dat een 

marathon lopen binnen de 2 uur een bijkans onmogelijke uitdaging zou zijn, maar 
het geschiedde wel met een serie hazen (en wellicht ingebouwde motor, 

grapje…) en in Drenthe zat in een afgeschermde boerderij een zieke vader met 6 

kinderen 9 jaar ondergedoken met een klusjesman als ‘regelaar’, wat niet 
wegneemt dat Trump zich weer eens vergaloppeerd heeft in Syrië, de situatie 
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onbeheersbaar is en Poetin er wellicht garen bij spint… en in Beckum is de mais 

van het veld, hebben tientallen mensen geholpen bij de Military Boekelo ten 
gunste vd TVO kas en is een intentieverklaring getekend voor spoedige realisatie 

van woningbouw, tja en toen kwam eind vorige week  dat oude alternatief weer 

boven tafel, echter hoe dan ook; Doorpakken nu, zal iedere betrokkene zeggen! 

 
 

En ineens wordt een oude voorkeur van stal gehaald’ 
 

"Masterplan ging voortvarend over in nieuwe initiatiefgroep St. Samen 

Bouwen aan Beckum en publiceert in deze BBB en op Beckum.nl, 

enthousiast en concreet haar plannen met oog voor de 

gemeenschapsgelden. Op het 3e veld van TVO wordt deel 1 van het 

nieuwbouwplan ontwikkelt en binnen 2 jaar gestart met bouwen van 

ongeveer 15 woningen. 

 

En nu publiceerde Tubantia vrijdag jl. een artikel waarin de eerder 

uitgesproken (commerciële) voorkeur van woningen bouwen achter het 

kerkhof/lang Wolfkaterweg wordt gepromoot door een project-

ontwikkelaar. Met argumenten van; "plan bouw op 3e TVO veld te 

ingewikkeld, logistiek lastig en te beperkt", maar gaat het weer eens 

niet vooral om de centen? 

Is het handig om dit tijdstip de actuele plannen te doorkruisen? Zeg 

het maar, op woensdag 30 oktober, vanavond dus…." 
 

In de volgende BBB alle nieuwe informatie en feiten! Redactie BBB 

 
 

 
Intocht Sinterklaas met Zwarte (of roetveeg?)Pieten, we zullen zien… 
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De boeren lieten volop van zich horen… en waarom ook niet! 

 
 
Grappig; de Brexit is net als een auto die dik in de drek zit…. (Knitto) 

 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 
ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 

MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 
DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven) (op afspraak 06-15461170) 

MAANDAG   : 08.00 – 20.00 uur 
DONDERDAG   : 08.00 – 18.00 uur 

WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 

Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

 


