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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…………………………….……9 
 

Opnieuw volle bak, oftewel een BBB met maximale 40 pagina’s inhoud. 

Plus nog een extra middenpagina met alle informatie van de Kerstmarkt 
Beckum. Het kostte weer veel overleg en improvisatie, ‘maar dan heb je ook 

wat’. Zullen we maar zeggen… Waarin een bescheiden dorp als Beckum weer 
groot is.  

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

LAATSTE WEEK NIEUWS… 
TVO/Hoeve V. JO15 remiseerde tegen Rood Zwart met 3-3 en de JO17 comb. 

won nipt bij Neede met 0-1. Maar TVO JO 19 wist na thuiswinst op Excelsior haar 
positie op de ranglijst danig te verbeteren. Met nog een inhaalpartij tegoed 

kunnen de A-junioren dichtbij de koppositie komen. Het duel tegen Excelsior 
kende een matige 1e helft, 1-1, maar na de thee legde Ties met een formidabel 

afstandsschot na assist van Colin de basis voor de regelmatige zege, 5-1… TVO2 

ontving Vogido, speelde een sterk eerste half uur, 2-0 voorsprong, maar ging bij 
2-1 rusten. Het ‘worstelvoetbal’ eindigde in TVO winst, 2-1.  

 
Het 5e speelde een veld verder tegen de koploper en hield met rust de score 

dubbelblank. Na de thee won BSC/Unisson toch verdiend met 0-3  TVO3 won bij 

Zenderen V.3 met 0-1 en tikt aan bij koplopers. TVO1 deed bij Borne goede 
zaken, speelde sterk als team en kan na de 2-3 zege iets ruimer ademhalen (10e 

plaats). Daan, Robert en Jorn G. scoorden. TVO1 handbal kwam tegen koploper 
Lettele tekort, het werd 24-34 verlies voor het gehandicapte team. 

 
Jawel, ook in Beckum werd Sinterklaas zondag ingehaald! De jeugd vermaakte 

zich opperbest, met traktaties en vrolijke pieten… 

 
6-7-8 december het jaarlijkse SSF Spektakel bij het Wapen van Beckum 

LIVE FC TWENTE OP SCHERM – HALF OM HALF - SPONSORUURTJE – 
HARTEN 10 - CLASSICS 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 18 DECEMBER 
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Wat U Leest In Deze November BBB 

Met als blikvangers:  
Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Bouwen op veld 3 
Sportieve krachtmeting Beckum -Hengevelde 
BBB tje 
Wapen van Beckum; 125 jaar 
Dankbetuiging Breda’s mannenkoor 
Kerst bi de Watermolen Oele 
Midwinter volleytoeenooi 
Jammer; fam.Goselink en Yvonne Olde Nordkamp 
Griezelen door Beckum, TVO activiteiten commissie 
Postduivenshow Zwarte Doffer 
Ondernemers voor het voetlicht; Sabine ten Vregelaar 
Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
Reünie Bakker Pot 
Oliebollenactie TVO, 30 december 
Speciale Pitamientjes (fotocollage) 
Vogelvreugd blijft bestaan! 
In de luren leggen, column Knitto 
Nieuws van het Pinksterfeestfront 
Opstapavond carnaval Beckumer Ossens 
De Paloma’s in Beckum 
Linda’s hair styling 
Veilig op weg bij winterweer 
Happen en stappen; 17 januari 
Woar mo’j wean? wat de pot schaft 
Nieuwe voorzitter Zomerfeesten, Pascal Ottink 
Eindstand kaartcompetitie; Marietje Ordelmans 
Twintig Voorzetten; Joost Wielens 
Wist u datjes… 
Datumbank en weekend vieringen Blasiuskerk 
Brook duo, kerkentoer 
Luk akkefietjes 
Sponsoravond sv TVO; Bas Nijhuis stal de show! 
Gezondheidscentrum 
Trekkingslijst Zonnebloemloterij (herhaling, nu duidelijke cijfers..) 
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Veel inschrijvingen voor bouwen op veld 3 
 

De Stichting Samen Bouwen aan Beckum (SBB) in 
oprichting hield eind oktober een informatie- en 

inschrijfavond voor belangstellenden. De 
bijeenkomst in het Wapen van Beckum werd druk 

bezocht.  

Er waren circa negentig bezoekers, waarvan zich een 
grote meerderheid ook daadwerkelijk inschreef. De 

vraag naar woningen is daarbij divers; starters, 2 onder 
1 kap, vrijstaand, levensloop bestendig en huur, voor alle varianten is 

belangstelling. Met de mensen die hebben aangegeven snel te willen bouwen, 

gaat de Stichting SBB op korte termijn in gesprek om tot nadere invulling van het 
woningbouwplan te komen. Hun wensen worden meegenomen in het verdere 

traject. Samen met de Gemeente Hengelo gaat de stichting nu onderzoek doen 
naar de financiële haalbaarheid van het plan op basis van een grondexploitatie. 

De belangstelling is gelukkig groot, zodat verwacht mag worden dat zodra de 
kavels beschikbaar zijn, ze snel uitgegeven gaan worden. Dat is positief voor het 

resultaat van de grondexploitatie. Het verloopt dus op dit moment voorspoedig. 

Verdere ontwikkelingen zijn ondertussen te volgen via Beckum.nl. 
Stichting Samen Bouwen aan Beckum 

 

 
(Veel belangstelling bij Het Wapen van Beckum) 
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SPORTIEVE KRACHTMETINGEN  
tussen Beckum en Hengevelde! 
 

Een interessant weekend was het 9-10 november op sportgebied. De 

dames-hoofdmachten van WHC en TVO handbalden zaterdags tegen 
elkaar en ’s anderdaags speelde WVV34 tegen TVO in Beckum voor de 

voetbalcompetitie. 

Zaterdag wonnen eerst twee jeugdteams van TVO bij WHC en toen was de clash 
WHC tegen TVO in de handbal hoofdklasse. Een volle sporthal in Hengevelde 

leefde volop mee en voor een drankje moest je via een omleiding naar de 
kantine. Vanwege werkzaamheden voor een interne verbouwing, vandaar. Het 

werd een aantrekkelijke partij; wisselend scoreverloop, break-outs en technisch 

fraaie hoogstandjes in de afwerking vanaf de zijkant, vooral van TVO kant. TVO 
stond op middenmoot positie en WHC bivakkeert op voorlaatste positie. Dat was 

feitelijk qua spelbeeld ook te zien. Een moedig WHC liep in het scoreverloop 
steeds 2-3 punten achter. TVO was aanvallend iets effectiever met mooie scores 

vanaf de zijkant. In de 4e minuut viel de 1e TVO-treffer; Karlijn en bij 13-10 werd 
gerust. De 2e helft eenzelfde spelbeeld met die constatering dat na een TVO-

treffer vaak in de snelle rebound WHC ook kon scoren omdat de TVO-verdediging 

dan klaarblijkelijk niet goed gepositioneerd stond. De laatste fase liep de 
voorsprong van TVO echter gestaag op; 25-18 eindstand. Kwalitatief en 

conditioneel zit het wel snor bij de TVO-dames. Na Lettele staat TVO met 4-5 
teams in de brede subtop, mooi! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TVO 1 handbal formatie met begeleiding dit seizoen, (eind november hoge middenmoter!) 
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’s Anderdaags dan de derby tussen TVO en WVV34. Op het zware, gladde veld 

werd het een boeiende pot voetbal. Veel meelevend publiek en twee uitermate 
verschillende wedstrijdbeelden in de 1e en 2e helft. Voor de thee had WVV het 

betere van het spel en profiteerde van enkele onzekere momenten bij TVO 

achterin. Eigen doelpunt, twee gemakkelijk weggegeven goals en TVO-doelpunt 
van Thijn betekenden een 1-3 ruststand. Nog een discutabel doelpunt 

(buitenspel?) van WVV werd afgekeurd.  
Maar na de hervatting tapte TVO uit een ander vaatje. Wat heet; mystieke 

krachten werden door de TVO-ploeg aangeboord en WVV moest noodgedwongen 

terug. Wat gepaard ging met enkele stevige ingrepen, gele kaarten en frustraties 
bij de Hengeveldse bank. Begrijpelijk weliswaar, maar de 2-3 en 3-3 door Aaron 

en Roy waren dik verdiende TVO-treffers. Vooral het TVO wapen van opkomende 
vleugelverdedigers zorgde voor veel dreiging. Ook werd in de 2e helft een WVV-

goal – wel terecht – afgekeurd. De half-fitte Jorn Groothuis maakte nog 
speelminuten en kreeg uit de vele TVO kansen vlak voor tijd nog een dikke 

scoringskans. Slim vrijgelopen werd hij gelanceerd maar zag - alleen voor de 

keeper - zijn schot knap door WVVV goalie Tom Pierik gepareerd. Een 3-3 
eindstand dus bij deze pittige doch sportieve derby, waar veel over nagekaart 

werd in de overvolle kantine. En ’s anderdaags pakte Tubantia breed uit met een 
artikel over de broers van Laar, al jaren TVO goaltjesdieven. ‘Toch nog een 

seizoen erbij aangeplakt’ en ‘streven naar handhaving in de 3e klasse’, is hun 

motivatie om dit voetbaljaar nog door te gaan. We zullen zien, vooreerst nog ¾ 
seizoen te gaan!!! Volle bak graag. 

BBB redactie 

 
(TVO 1 voetbalselectie met technische staf in de 3e klasse; handhaving is het ultieme doel) 
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BBB-tje 
Gevraagd; kleding voor Polen en Oekraïne en opkapfietsen  
(alle soorten en maten).  

B. Koenderink 074-2665743 

 
 

HET WAPEN VAN BECKUM viert het 125 jarige bestaan! 
 

Om dit te vieren, willen wij onder 
meer een fair organiseren bij het 

Wapen van Beckum. Bij mooi weer 
doen we dit uiteraard in de open lucht 

en bij wat minder weer binnen in onze 

zalen.  
Deze fair vindt plaats op zondag 5 
april van 11:00 uur tot 16:00 uur. 
Natuurlijk vinden wij het heel leuk als 

er ondernemers in allerlei soorten en 

maten aanwezig willen zijn op onze fair om hun diensten of producten te 
promoten en/of verkopen. Lijkt het jou wat om op onze veelzijdige fair te staan?  

Voor € 25 huur je een kraampje. Wil je meer informatie of je kraampje 
reserveren? Neem dan contact met ons op via 125jaar@wapenvanbeckum.nl of 

074-3676565 (bereikbaar dinsdag- en donderdagmorgen en vragen naar Anita 
Bargerink). 

Opgave graag voor 15 december. 

Jubileumcommissie 125 jaar Wapen van Beckum 
 

 

mailto:125jaar@wapenvanbeckum.nl
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Dank 
Het is alweer even geleden dat we hebben kunnen genieten van het concert met 

het Breda’s Mannenkoor en Spirit. Het was een succesvol evenement en we willen 
alle SPONSOREN – VRIJWILLIGERS – KOORLEDEN en ANDEREN die op welke 

wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd héél hartelijk BEDANKEN. Er is een 

batig saldo. Meerdere Beckumer verenigingen en instantie hebben inmiddels een 
(kleine) financiële bijdrage ontvangen. 

Met vriendelijke groet, organisatie BMiB 
 

Kerst bij de Watermolen in Oele 
Op zondag 8 december 2019 vanaf 13.30 uur vieren we 
weer Kerst bij de Watermolen in Oele. De noabers en 

molenaars van de watermolen van Oele versieren de 
watermolen en brengen deze in ouderwetse kerstsfeer. 

Zoals ieder jaar maken ze zelf exclusieve kerststukken, 

kerstkransen, vogelhuisjes en andere kerstversiering, 
alles is te koop. 
Kerstverlichting, knapperende houtvuurtjes, 
boerendansers. kerstbomen, midwinterhoornblazers die 

“n’oal’n roap” blazen. Met dank aan de boerendansers Twentsche Leu die hun 

prachtige folkloristische dansen laten zien en de Hengeler 
Mirrewinterhoarnbloazers, beiden uit Hengelo . 
Kortom… een speciaal idyllisch sfeertje dat u alleen in Oele bij de kerstwatermolen kunt 
proeven. Tegen een kleine vergoeding kunt u koffie, thee, krentenwegge, warme 
chocomelk en warme glühwein kopen. De gehele opbrengst hiervan gaat, zoals ieder jaar, 
naar een goed doel in Hengelo of omgeving. We hopen, mede door uw gulle gave, weer 
een mooi bedrag te kunnen schenken. Kom vooral op tijd! We nodigen u van harte uit en 
hopen weer op een grote opkomst!. Tot zondag 8 december aanstaande! 
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Midwinter Volleybal Toernooi 
Op zondagmiddag 12 januari 2020 wordt het jaarlijkse Midwinter Volleybal 
Toernooi georganiseerd. Zet deze datum alvast in je agenda en de volgende BBB 

informeren we jullie meer over dit sportieve evenement!!!  

 
 

JAMMER… 
 
Onlangs stopten Frans en Sylvia Goselink met 

hun eierenverkoop. Jarenlang waren veel 
Beckumers vaste klant met de eierafname. Altijd 

lekker vers en smaakvol! Ook TVO Handbal kon 
jaarlijks rekenen op hun loyale medewerking bij 

de traditionele eieractie voor Pasen. Jammer, 

vindt iedereen.  
En nou moeten we in arren moede een eindje 

verder fietsen voor een treetje of rekje 
eieren…Maar Frans en Sylvia, nog bedankt voor 

jullie service! 

 
 

Ook jammer is dat Yvonne Olde 

Nordkamp na zo’n 11 jaar begin 

november gestopt is met haar warme 
bakkerswinkel. Ook hier gold, dat veel 

Beckumers wekelijks trouw hun 
brood(jes), gebak, etc. kochten bij 

Yvonne’s Bakkerswinkel. En ook; de 
klandizie was zeer tevreden over alle 

warme broodjes en andere 

gebakswaren!  
Maar zij wil het gewoon iets kalmer aan 

doen, minder verplichtingen, meer vrije 
tijd. Waarvoor alle begrip. Vaste 

klanten kregen op de laatste dag bij Yvonne’s warme bakker een kleine speculaas 

attentie. Maar sluiting betekent weer een sociaal trefpunt minder in ons dorp. 
Nogmaals jammer dus. Iemand anders overnemen of vervangen? Is momenteel 

(zo half november) geen enkel zicht op.  
Redactie BBB 
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GRIEZELEN door Beckum 
Vrijdagavond 8 november was het griezelen door Beckum. TVO had een 

spooktocht uitgezet, de kantine was omgetoverd tot spookkantine en buiten werd 
ook één en ander neergezet om alvast in de sferen te komen. Er waren op deze 

avond zombies, spoken, mummies  en heksen te vinden in de bossen in Stepelo. 

De jeugd van TVO in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar mochten meelopen. Bij elke 
groep was begeleiding die soms nog banger waren dan de kinderen zelf. Al met 

al weer een geslaagde spooktocht. 
Alle vrijwilligers die deze avond hebben geholpen, nogmaals bedankt. 

Groeten, TVO Activiteiten groep 
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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. 
 

Sabine ten Vregelaar 
Vanuit haar woning aan de 

Beckumerschoolweg runt Sabine ten 

Vregelaar (58) haar eigen opgezette 
Live Act. Op internet zegt Sabine 

hierover: “Door mijn inzet als 
rollenspel actrice in trainingen en 
cursussen wordt lesstof interactief 
overgebracht. De lesstof is hierdoor 
beter herkenbaar en wordt veel beter 
opgenomen. Opdrachtgevers, 
docenten, trainers en cursisten ervaren 
dit als zeer waardevol. Mijn 
specialisaties liggen in het domein 
BHV, EHBO, geneeskunde en 
gezondheidszorg (o.a. ziektebeelden, 
ongewenst gedrag, weerbaarheid). Als 
actrice ben ik eveneens inzetbaar in 
bedrijfsvideo’s, trainings- en 
voorlichtingsvideo’s en als mysterie 
guest in praktijksituaties”.  
Dat roept de nodige vragen op, dus 

vandaar dat Sabine in dit BBB-nummer 
haar verhaal vertelt over haar eigen 

onderneming.  
 

Sabine woont met Rob (56) en de 
jongste zoon Cas (23) aan de 

Beckumerschoolweg. Zonen Thijn (27) 

en Stef (25) hebben ondertussen het 
ouderlijke huis verlaten. Sinds 6 

maanden zijn Sabine en Rob trotse 
oma en opa van Stan, de zoon van 

Thijn en zijn vriendin Charlotte. 

http://www.ovbo.nu/
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School en carrière 
Sabine, geboren en getogen in Beckum, ging van de basisschool in Beckum naar 
de Huishoudschool in Haaksbergen. Vervolgens volgde ze de INAS in 

Haaksbergen en van daaruit heeft ze de MSPO (gezinsverzorging) afgerond. 

Aansluitend heeft ze heel lang als gezinsverzorgster gewerkt. Sabine was vooral 
aanwezig bij probleemgezinnen. Dit was intensief, maar ze genoot ervan. 

Ongeveer 15 jaar geleden is ze gestopt met dit werk en nadat ze een jaar thuis 
was om de zorg van de kinderen op zich te nemen, is ze in het acteerwerk gerold. 

“Van kinds af aan was ik altijd bezig om typetjes te spelen, ik vond dat 

fantastisch. Ik voelde mij daar ook nooit ongemakkelijk of verlegen bij. Dus het 
zat er eigenlijk altijd al wel een beetje in”.  

 
Inleven in ziektebeelden 
Dus wat doet Sabine nu precies? Ze is in te huren als actrice en ze werkt in 
opleidings- en nascholingsprogramma’s vooral in de medische wereld, dus 

huisartsen, specialisten, verzorgenden, ondersteunend personeel in ziekenhuizen, 

studenten technische geneeskunde op de Universiteit etc. Als voorbeeld noemt ze 
een zorgtraining. Een patiënt spelen die in een psychose zit en die een 

zorgmedewerker bedreigd. Op die manier leren zorgmedewerkers beter 
opgewassen te zijn voor als dit daadwerkelijk gebeurt. En Sabine heeft laten zien 

tijdens dit interview dat ze overtuigend speelt. Een radeloze vrouw, een 

hysterische patiënt of een ‘viswijf’ (ik mocht die term gebruiken), Sabine kan zich 
helemaal uitleven in deze rollen en eigenlijk lijkt het geen werk, maar hobby. 

Maar vergis je niet! Dat werken gebeurt achter de schermen wel degelijk! Als 
Sabine de opdracht krijgt om een patiënt te spelen met een bepaald ziektebeeld, 

dan begint thuis aan de keukentafel het voorwerk. Welke symptomen horen er bij 
zo’n ziekte of aandoening? Reageren de patiënten met een aandoening of ziekte 

agressief op prikkels of zijn ze passief? Zijn ze onrustig? Hebben ze pijn? Alles 

wat zichtbaar is aan actie/reactie moet Sabine weten. Hoe reageert een 
drugsverslaafde? Wat is het reactievermogen van een alcoholverslaafde? Hoe 

reageren die mensen als ze afkicken? Om zorgmedewerkers/verpleging te leren 
hoe ze met zulke situaties om moeten gaan, dient Sabine wel bijna een ‘nerd’ te 

zijn op dit gebied. “Ik moet wel overtuigend overkomen. Je speelt toch ook geen 

Engelse vrouw door haar een Duits accent te geven? En er zijn vele ziektes en 
aandoeningen met evenzoveel symptomen. Ik heb ondertussen zoveel 

verschillende rollen gespeeld dat ik van heel veel ziektes nu veel meer weet dan 
toen ik nog in de gezinsverzorging werkte”. Maar met inlezen alleen is ze er niet. 

Dan begint het oefenen en repeteren voor de spiegel. Zo kan ze direct zien of ze 

overtuigend overkomt of dat er toch nog wat 
bijgeschaafd moet worden. Sabine gaat nooit 

onvoorbereid naar een training. Ondertussen helpt de 
ervaring natuurlijk wel flink mee, maar toch blijft ze 

zich ontwikkelen en is geen enkele rol hetzelfde.  
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Werkvelden 

Sabine acteert bij de EHBO-trainingen (scholen, zwembaden, bedrijven), bij BHV-
trainingen (Ziekenhuis Groep Twente uit Hengelo/Almelo en Streekziekenhuis 

Midden Twente uit Enschede, Universiteit Twente), calamiteitentrainingen (giftige 

stoffen, ontruimingen), weerbaarheidstrainingen (ambulancepersoneel, medische 
sector, huisartsen) en informatievideo’s. En daar heeft ze een goedgevulde week 

van. “Geen enkele week is hetzelfde, maar als je het gemiddeld zou benaderen, 
kom ik wel aan de 20 uur per week”. Soms moet ze opdrachten afzeggen omdat 

ze de weken al vol heeft of ze al een andere training heeft staan voor die dag. 

Sabine laat een toegangspasje zien van de ZGT. Daarop staat haar naam, haar 
foto en haar beroep: actrice. Zo vaak komt ze er dus, ze is er gewoon kind aan 

huis.  
 

Mysterie guest 
Soms treedt ze op als mysterie guest. Op verzoek geeft ze een voorbeeld. “Ik heb 

jaren geleden bij een bank in Overijssel een enorm viswijf gespeeld. En de 

medewerkers van de bank wisten niet dat ik zou komen. Terwijl een medewerker 
aan de balie een man vriendelijk te woord staat, die ook in het complot zit, kom 

ik binnenstuiven en schuif voor die man aan de balie om verhit te schreeuwen dat 
de pinautomaat mijn bankpasje heeft ingeslikt maar dat ik die nu direct weer 

nodig heb. De baliemedewerker probeert nog duidelijk te maken dat die man die 

er al stond nog eerst geholpen diende te worden, maar daar neem ik geen 
genoegen mee. Ik begin te vloeken en te schelden. Er komt een andere 

medewerker bijstaan en die kijkt toch maar even bij de pinautomaat maar ze kan 
geen pasje vinden. Dat kon natuurlijk ook niet, want ik had helemaal niet gepind. 

Daar word ik dan nog kwader over en ik begin steeds harder te schreeuwen. De 
bankdirecteur bemoeit zich er ook mee maar wij komen niet tot een compromis. 

En dan is het taak voor de directeur en medewerkers om toch goed om te gaan 

met agressieve mensen. Ondertussen stond er buiten bij de bank een man de 
mensen in te lichten dat als ze het kantoor binnenliepen, zij een hysterische 

vrouw zouden aantreffen die de boel op stelten zette, maar dat dit in scene is 
gezet om het bankpersoneel te trainen”. En hoe is het om zo’n rol te spelen? “Het 

is heerlijk om je soms zo asociaal te gedragen. De meeste mensen zijn opgevoed 

om je in eerste instantie netjes te gedragen, dat geldt alleen niet voor iedereen. 
En als ik dan zo’n persoon mag spelen dan is wel even lekker. Goede manier om 

af te reageren. En om dan de reacties van het bankpersoneel te zien. Het is 
geweldig”.  

 

Informatievideo’s 
Sabine speelt ook geregeld mee in informatievideo’s van de ziekenhuizen. Zo 

speelt zij bijvoorbeeld een patiënte die bij de mamapoli in het ziekenhuis in 
Oldenzaal komt. In die video zie je alle stappen die een vrouw moet nemen als er 

bij haar borstkanker wordt geconstateerd. Wat kan ze verwachten? Hoeveel 
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onderzoeken moet zij ondergaan? Wanneer krijgt ze de uitslag? Alles was in een 

dag opgenomen dus Sabine had meerdere shirtjes/bloezen bij zich omdat zo’n 
traject enkele weken duurt en men nooit altijd hetzelfde shirt draagt. Om maar 

even aan te geven waar je aan moet denken.  

 
Zwarte Cross 
Ook heeft ze als vrijwilliger vijf jaar meegeholpen op de Zwarte Cross bij het 
EHBO-drugskamp. Omdat ze de effecten van drugsgebruik goed herkend, kan ze 

de medische diensten bijstaan bij het vaststellen van de ingenomen drugssoort 

indien iemand een overdosis heeft gebruikt. Ieder festival in Nederland heeft een 
EHBO, huisarts en spoedeisende arts op het terrein. Hier heeft ze heel veel gezien 

en meegemaakt. “Daar heb ik zo ontzettend veel gezien. Ook voor het spelen van 
een persoon die onder invloed van drugs is, maar ook gewoon om te zien wat 

drugs met je kan doen en hoe het mensen kapotmaakt. En dan viel het bij de 
Zwarte Cross nog mee. Er zijn festivals waar het drugsgebruik hoger ligt”.  

 

Wanneer met pensioen 
Sabine is nu 58 jaar oud (jong). Hoe lang gaat zij nog door? Sabine: “Zolang ik 

het nog leuk vind, ga ik door. Ik heb geen leeftijd in gedachten. Het moet 
natuurlijk wel realistisch blijven, ik kan niet als een bejaarde gaan spelen. Als ik 

dat doe, ben ik net te lang doorgegaan. Maar ik heb er nog heel veel plezier in en 

het geeft mij veel energie. De kinderen gaan allemaal hun eigen gang, Rob is veel 
weg voor het werk dus waarom zou ik nu al stoppen? Ik heb natuurlijk een 

prachtige kleinzoon en ik wil best wel een keer oppassen, maar niet structureel 
een of twee dagen in de week. Ik kan gaan en staan waar ik wil en dat wil ik 

voorlopig ook zo houden”.  
 

OVBO 
Waarom is Sabine lid van het OVBO? “Ik vind het belangrijk om te weten welke 
ondernemers er in Beckum en Oele zijn. Het contact is goed, je spreekt soms 

iemand waarvan je niet wist dat hij of zij een bedrijf in Beckum of Oele heeft. Ik 
zit er niet bij om opdrachten binnen te halen. Ik vind het alleen al leuk om zo met 

mensen aan de praat te komen. Op zo’n bijeenkomst van de OVBO kom je op een 

andere manier met elkaar in gesprek dan in de feesttent.  
 

Dromen voor de toekomst 
Wat zijn haar dromen? Droomt ze van Levenslust? Iedereen voelt natuurlijk op de 

klompen aan dat Levenslust genoemd zou worden. “Levenslust lijkt mij heel leuk, 

maar ik kan het nu nog niet combineren met Live Act. Als ik stop met werken, 
dan kom ik misschien nog wel bij de toneelvereniging. Maar dan moet je er ook 

vol voor gaan en momenteel zou het dan half werk worden omdat de opdrachten 
van Live Act voorgaan. Ik heb, met meerdere spelers uit Beckum, meegedaan als 

figurant in het eerste seizoen van Jonge Leu en Oale Groond. Dat was heel leuk 
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om mee te maken. Dus eigenlijk lijkt het mij wel leuk om in een film of serie mee 

te spelen maar die opnames zijn nooit in de buurt. Daarbij moet je een portfolio 
samenstellen waar ook nog wel een prijskaartje aan hangt en ik weet ook niet of 

ik daar wel zoveel zin in heb. Maar wie weet….” 

 
Tot slot 
Sabine vermaakt zich opperbest met haar werk dat eigenlijk een uit de hand gelopen 
hobby is. En er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat het werk zijn of haar hobby is. Er 
zijn nog vele rollen te spelen voor haar en wie weet maakt ze ooit haar debuut bij 
Levenslust. In ieder geval is het script van haar carrière nog lang niet uit. Er komen nog 
heel wat hoofdstukken bij.  

Bernadette Morskieft 

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Op 30 oktober jl. werd er zowel ’s middags als ’s avonds flink 
GEKNUTSELD in ’t Proggiehoes. Kaarsen maken, glas (met een speciale 
techniek) graveren en menigeen heeft de macramé knoop (weer) ontdekt. 
De meeste dames gingen trots naar huis. Met dank aan Sandra en 

Maureen☺. 

Onze volgende bijeenkomst is de DECEMBERBAVOND op vrijdag 13 

december a.s. We hebben uit betrouwbare bron dat de dames uit 
Oele/Wolfkaterweg druk bezig zijn met de voorbereidingen. Elk jaar zijn we 

toch weer benieuwd wat het gaat worden. Zorg dat je erbij bent, wij kijken er in elk geval 
naar uit….! 
En dan is het op woensdag 18 december 
a.s. weer tijd voor de gezellige 
Kerstmarkt in Beckum. Vrouw Actief 
Beckum doet al een aantal jaren mee en 
verkoopt dan kniepertjes, heerlijk gevuld 
met slagroom om gelijk op te eten of 

zakjes gevuld met kniepertjes om thuis 
lekker van te genieten. Uiteraard moeten 
de kniepertjes gebakken worden en 
daarvoor hebben we inmiddels een bijna 
traditionele ‘KNIEPERTJES BAKDAG’. 
Altijd een gezellige dag bij de familie 
Jannink in de schuur. Dit jaar gaan we dinsdag 17 december aan de slag en dan hebben 
we natuurlijk hulp nodig. We gaan weer voor twee ploegen: ’s morgens: 09.30–12.00 uur 
of ’s middags van 13.00–15.30 uur. Voor wie de hele dag helpt, regelen we natuurlijk een 
heerlijke lunch.. Heb je je nog niet gemeld maar wil je wel helpen, stuur een mail naar 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel met Mathilde - 06 15 36 95 19. Voor de 

duidelijkheid: de opbrengst komt ten goede van onze kas. Kun jij niet helpen met bakken 
e.d., geen probleem… want dan kun je altijd nog helpen door de kniepertjes te kopen. 
Tot snel! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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REÜNIE BAKKERIJ POT 
 

 
Zondag 17 november, een 
reünie voor alle oud-
werknemers van Bakkerij Pot.  
De nietsvermoedende Gerrie en 
Oeke Pot werden opgehaald 
met een oude brandweerwagen 
die nog van Gerrie is geweest.  
Ze hebben een rondje Beckum 
gemaakt waarna ze weer 

terugreden naar de 
Deldenerdijk, maar niet naar 
huis maar naar zoon Michel.  
Daar stonden veel oud 
werknemers hen op te 
wachten! Het was een 
onvergetelijke middag met heel 
veel vrolijke en leuke mensen.  
Maar voor Gerrie en Oeke was 
dit zeker iets om nooit te 
vergeten!!!!!  

 
Michel, Gerry en Oeke  

voor de brandweerwagen 
 
 

 
 
 
OLIEBOLLENACTIE maandag 30 december 2019 
 

Maandag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de jaarlijkse oliebollenactie van TVO. 
De jongens en meisjes van TVO komen uiterlijk in week 50 thuis bij u langs om de 
bestelling op te nemen. Op maandag 30 december gaat in aller vroegte de bakploeg aan 
de slag om de lekkerste oliebollen van Beckum te bakken. Deze worden dan vanaf 9.00 
uur ‘s morgens bezorgd door de jongens en meisjes van TVO. In het geval dat u geen 
kans hebt gezien om de bestelling op te geven bij de jongens en meisjes van TVO dan is 
het ook mogelijk om uw bestelling door te geven of via www.beckum.nl tot zondag 29 
december 18:00 uur of anders nog telefonisch aan Arjan Annink (06-33830579) of Tom 
Ellenbroek (06-51862339) tot maandag 30 december, uiterlijk 11:00 uur. 
https://www.beckum.nl/evenementen/tvoliebollenactie/ 
 
 

http://www.beckum.nl/
https://www.beckum.nl/evenementen/tvoliebollenactie/
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Speciale PITAMIENTJES editie 

Vandaag, dinsdag 19 november, een prachtige editie van de Bleekstage gehad. De 
groepen zijn vanaf de herfstvakantie bezig met het thema ‘Alles is lucht’. Er wordt hard 
gewerkt door kinderen en collega’s. Prachtig om te zien. In de school, buiten de school en 
rondom de school. Overal is lucht. En overal kun je leren. Daarom een fotografische 
weergave van onze toppers bij De Bleek.  
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Vogelvreugd blijft bestaan! 
Naar aanleiding van geruchten over het mogelijk 

opheffen van ‘onze’ kanarievereniging Vogelvreugd 
heeft de BBB redactie geïnformeerd naar de 

werkelijke situatie hieromtrent. Nu blijkt dat 

Vogelvreugd gewoon blijft bestaan en maandelijks 
haar bijeenkomsten in Beckum houdt. Alleen de jaarlijkse vogelshow 

vertrekt na meer dan 40 jaar(!) uit Beckum! 
 

HET JUISTE VERHAAL 
Tot voor kort was dit nog niet officieel, doch nu je er naar vraagt, moet ik dit 

helaas bevestigen. Als bestuur van Vogelvreugd waren we al enige tijd bezig om 

samen met buurtverenigingen te komen tot meer samenwerking met als doel één 
vogelshow te organiseren. Het is geenszins het geval dat er minimale Beckumer 

inbreng zou zijn. Het is de vergrijzing waar de vogelsport de laatste jaren mee te 
maken heeft. Om toch de vogelsport levendig te houden en niet ‘te sterven in ons 

eigen harnas’ hebben we samenwerking gezocht. En die samenwerking vonden 

we en zij, de buurtverenigingen, konden zich daar ook prima in vinden. Ook heeft 
enigszins meegespeeld de onzekere toekomst van 't Proggiehoes. Voor alle 

duidelijkheid, vogelvereniging Vogelvreugd Beckum houdt niet op te bestaan en 
blijft een Beckumer vereniging mét haar maandelijkse bijeenkomsten in 't 

Proggiehoes. Alleen de vogelshow vertrekt, na meer dan 40 jaar, uit Beckum. En 
zo hopen we nog een aantal jaren in goede harmonie met de buurtverenigingen 

een show te organiseren van enig niveau en dit te houden in Haaksbergen. Ook 

wij als vereniging betreuren dat we deze stap moesten zetten maar we moeten 
realistisch zijn. Het is de tijd waar we mee te maken hebben. 

Met vriendelijke groet, Jan Lammers 

 
In de luren leggen…                                   column 
 

Een mooie uitdrukking is dat. En deed me spontaan meteen denken aan de 
wedstrijden tussen Ajax-Chelsea en PSV-LASK Linz twee weken geleden, waar 
de geroemde opmars van het Nederlandse clubvoetbal een flinke deuk opliep. 
In verdedigend opzicht wel te verstaan. 
Kijk, als je bij het amateurvoetbal steken laat vallen – je tegenstander niet adequaat dekt, 
haal je even de schouders op. Shit, weer een goal tegen. A la, onnodig en jammer, wordt 
genoteerd door de trainer. Maar het pilsje smaakt nadien even goed, volgende keer beter. 
Ook bij TVO soms. 
Maar Ajax stond na ruim een uur Hogeschoolvoetbal met 1-4 voor, geen kou aan de lucht, 

zou je denken. Maar in die historische 10 seconden liet van de Beek zijn tegenstander 
lopen, werd Blind onderuit getikt, struikelde - niet gefloten - hij maakte een ultieme sliding 
op de benen van de tegenstander, spel ging door en in het vervolg werd de bal na een 
schot op doel met de hand licht getoucheerd door Veldman binnen de zestien meter. In de 
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consternatie daarna nam de arbiter van dienst twee cruciale beslissingen: rood voor Blind 
en rood voor Veldman. Spelregel technisch wellicht terecht, maar ‘door zoveel onrecht’ 
stond de voetbalwereld op zijn kop. Bij de eindbalans mocht Ajax bij 4-4 niet eens 
mopperen! 
Een nog duidelijker voorbeeld van in de luren laten leggen werd een dag later getoond. 
PSV kreeg het schaamrood op de kaken toen bij een moeizame 1-1 stand tegen LASK Linz 
de verdediging gruwelijk in de fout ging. Met het mes tussen de tanden stoomde de 
karakterploeg uit Oostenrijk naar voren en het apatische PSV vergat alle afspraken. Ik 
meen twee invallers van zo’n twee meter lengte maakten oorlog voor het PSV doel. Waar 
doelman Zoet andermaal toonde onder druk een onzekere pion te zijn. Tot tweemaal toe 
werd de bal ‘voorgegooid’ vanaf rechts. De reuzen kregen alle vrijheid uit deze identieke 
situaties de bal keihard binnen te koppen bij de 2e paal. Waar waren de verdedigers? In 
geen velden of wegen te bekennen! PSV in zak en as, wat heet; waren mentaal diep in het 
moeras gezakt. Dat wordt werk aan de winkel voor de vaak zo stoïcijnse Mark van 
Bommel. Wat zal het vuur in hem gebrand hebben die dramatische avond. En de penibele 
situatie bij de club kreeg een week later een nieuwe dimensie na het smadelijke verlies bij 
Willem II. 

Knitto 
 
 

Nieuws van het Pinksterfeestenfront 
Nieuwjaarsreceptie 
Hierbij willen wij iedereen uit Beckum, Oele, Stepelo en omgeving van harte 
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 in ’t Proggiehoes om 

samen te proosten op het nieuwe jaar. Ook voor de kinderen is er voor vertier 

gezorgd.  
 

Midwinterfeest 
Op zaterdag 8 februari wordt weer het Midwinterfeest gehouden bij Het Wapen 

van Beckum. Normaal worden deze Midwinterfeesten een keer in de twee jaar 
gehouden maar omdat het Wapen van Beckum zijn 125-jarig bestaan viert in 

2020 én vanwege het succes van dit jaar hebben we samen besloten om dit ook 

in 2020 weer te organiseren. Niemand minder dan The Euros treden op. Deze 
superband zorgt er gegarandeerd voor dat het dak eraf gaat. Daarnaast hebben 

we DJ Ron Buurman weten te strikken (van de Buurman & Buurman show). Hij is 
vaak bij Dancing Bruins te bewonderen en ook bij Q-Music draait hij geregeld. 

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten € 10. 

We hebben met de Kerstmarkt weer een stand van de Pinkster- en 
Midwinterfeesten Beckum. Hier zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 

7,50. Hopelijk zien we jullie allemaal op zaterdag 8 februari. 
 

Groeten, Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 
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De Paloma’s in Beckum; een terugblik 
De Jeugdraad Beckum pakte op zondag 3 november uit met De Paloma’s bij het 

Wapen van Beckum. Een zondagmiddag vol met nostalgie, gezelligheid en de 
nodige versnaperingen. Wat was het gezellig! De sfeer zat er goed in. En dat is 

ook zeker te zien op de GE-WEL-DI-GE foto’s. Er staan er een hele lading op de 

Facebookpagina van de Jeugdraad en een kleine selectie heeft nu ook BBB 
gehaald. De Paloma’s waren razend enthousiast, de Jeugdraad was razend 

enthousiast en de bezoekers waren ook – u raadt het al – razend enthousiast. 
Reactie van de Jeugdraad: “Zo’n knalfuif houden we er zeker in! Hoe, wat, waar 

en waar laten we nog weten”. Voor 2019 was het optreden van de Paloma’s het 
laatste evenement van de Jeugdraad, maar ze beginnen in januari weer fris en 

fruitig met het organiseren van evenementen.  

Redactie BBB 

 
 

 
De Paloma’s fanclub uit Beckum 
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Veilig op weg bij winterweer 
  
Het is bijna winter. De eerste nachten met vorst zijn gearriveerd. Naast regen zorgen 
vooral sneeuw en vorst voor gladheid en onvoorspelbare situaties op straten en wegen. 
“Pas de rijstijl aan”, waarschuwt wijkagent Arjan Prins. “En zorg voor goed zicht en goede 
banden. Wie goed is voorbereid, rijdt veiliger en kan zijn voertuig beter onder controle 
houden. Ook in winterse omstandigheden. Iedereen wil toch ’s avonds weer gezond aan 
tafel?” 

 Autoruiten én spiegels goed ijsvrij maken voor vertrek, is niemands hobby. Even snel. Een 
klein gaatje. De rest doet de blower, denk je dan. Daarmee neem je risico’s op schade of 
erger. Niet alleen voor jezelf. Ook anderen kunnen de dupe zijn. Bedenk dat als er ijs op je 
voorruit zit, ook de straat glad kan zijn en alle verkeer stroever verloopt. Neem dus toch 
maar die éne minuut, om alle ruiten en spiegels van je auto goed ijsvrij te maken. Dan 
riskeer je ook geen boete van ruim 230 euro, ook als er “alleen maar” sprake is van 
beslagen ruiten. 
 Tips voor het ijsvrij maken van autoruiten 

 Gebruik geen (heet) water voor het ontdooien. De voorruit kan barsten. 
 Stilstaand warmdraaien is goed voor het zicht, maar slecht voor het milieu. En 

gebeurt dit onbeheerd, dan is de kans op diefstal groot.  
 Zet na het krabben de blower op de warmste stand op de voorruit. Sluit de 

andere ventilatieroosters tot de voorruit schoon is. 
 Winterbanden 
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Voldoende profiel op alle banden is met name ’s winters belangrijk. Overweeg eventueel 
de aanschaf van winterbanden. Deze presteren bij sneeuw en ijzel beter. Zowel rubber als 
profiel zijn berekend op extra kou en water. Meer grip betekent meer veiligheid. Het kan 
net het verschil zijn tussen rijden en glijden. Let wel: winterbanden zijn geen 
wonderbanden. 
Arjan Prins, Wijkagent Hengelo-Zuid Haven, Beckum en Oele 
 
 

HAPPEN EN STAPPEN op 17 januari 2020  

Op vrijdag 17 januari is het weer zover,  dan organiseren wij van Beckum4All een SNERT 
wandeling. Een gezellige en hele spannende wandeling want wie kom je onderweg tegen 
Kom samen met je kinderen, opa, oma , vrienden (innen), kennissen of de buren,  doe 
goede wandelschoenen en dikke jas aan, sjaal om en vergeet je handschoenen en zaklamp 
niet. Je kunt starten tussen 18.00 en 18.30 uur vanaf het Parochiehuis en de opbrengst is 
voor “Eet’n wat de pot schaft”.   
In de BBB van december vind je meer nieuws over de wandeling.  
                                                                          Groetjes Ine, Irma, Ria en Sonja  

 

Woar moj wean? 
Wat De Pot Schaft is in korte tijd zo'n succes geworden dat het al niet meer weg 

te denken is in Beckum en Oele. In een eerder nummer van BBB liet Louis 
Nibbelink al weten zich te verdiepen in een taxidienst met vrijwilligers. Op 

woensdag 20 november heeft hij een gesprek gehad met de gemeente Hengelo, 
Wijkracht en  medewerkers van Bewonersbedrijf Berflo en Noaberwijk. In 

Hengelo draait al een vervoersprogramma in twee wijken in samenwerking met 

Wijkracht en de gemeente Hengelo. Hier kan Beckum bij aanschuiven! Het gaat 
om vervoer door vrijwilligers uit Beckum en eventueel Hengelo die op verzoek af 

en toe tegen een onkostenvergoeding (€ 0,30 per gereden kilometer) mensen 
willen vervoeren. 

 

Er zijn al wel vrijwilligers die zich hiervoor aangemeld hebben maar er kunnen er 
altijd nog wat bij. Het gaat hier niet om dagelijkse ritten maar om vervoer 

waarvoor de taxi te duur is en de Regiotaxi niet op tijd kan komen, bijvoorbeeld 
naar de fysiotherapie, bezoek aan de huisarts of voor de boodschappen. Per wijk 

van 4500 inwoners vinden gemiddeld 10 ritten per week plaats. Omgerekend 
naar Beckum en Oele zullen dat er ongeveer drie zijn.  

 

De mensen kunnen zich hiervoor opgeven. Daarna volgt er een intake om te 
bepalen wat er nodig is: rollator, hulp  bij het lopen, etc. Als de opgave is 

afgerond, kan er gebruik gemaakt worden van het vrijwilligersvervoer. Er is een 
centraal telefoonnummer waar een afspraak gemaakt kan worden, drie dagen 

voor het vervoer plaatsvindt, uitzonderingen daargelaten. De onkosten worden 

direct met de vrijwilliger afgerekend.  
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Louis nodigt iedereen uit om alsnog te reageren om vrijwilliger te worden bij 

'Woar moj wean'? In december volgt de opgave van deelnemers zodat in januari 
2020 gestart kan worden. Mochten er vragen zijn, Louis Nibbelink is  bereikbaar 

op telefoonnummer 06-13761375. 

 
 

NIEUWE VOORZITTER voor de 

Stichting Zomerfeesten Beckum 
Bij de Stichting Zomerfeesten Beckum heeft vorige week een belangrijke 
bestuurswisseling plaatsgevonden. Voorzitter Ben ter Avest heeft na 14 jaar zijn 

functie officieel neergelegd. Pascal Ottink heeft, na een jaar stage lopen, de 
voorzittershamer overgenomen. Ook penningmeester Stephan Wielens legde na 8 

jaar zijn functie neer. Lotte Grashof die een PR functie in het Zomerfeestbestuur 
had, gaat voorlopig – ad interim – de penningmeester-taken overnemen. Beiden 

kregen een ingelijste plaquette met een cartoonafbeelding aangeboden door de 

nieuwe voorzitter.  
Deze besluiten zijn genomen op de jaarlijkse vergadering van het Zomerfeest-

bestuur met afgevaardigden van de meewerkende verenigingen, die het 
Midwinterfeest en de Pinksterfeesten in Beckum organiseren. 

De kleine zaal van het Proggiehoes zat vol, enkele laatkomers moesten extra 

stoelen aanschuiven, de koffie stond al gereserveerd op de tafels, alles was weer 
netjes geregeld.. En het Zomerfeestbestuur was er klaar voor. Op de jaarlijkse 

vergadering met afgevaardigden van de verenigingen bespraken ze samen de 
activiteiten van dit jaar.  

Het werd de laatste klus van voorzitter Ben ter Avest (met zijn companen). Ook 
Stephan Wielens deed voor de laatste keer verslag van het financiële reilen en 

zeilen van de Pinksterfeesten.  

Het totaalbeeld liet een redelijk stabiele ontwikkeling zien. Bij het programma 
overzicht van 2019 geen schokkende pieken of dalen. Vrijdags globaal eenzelfde 

beeld als andere jaren. Bij het kinderfeest moest noodgedwongen een extra 
attractie worden gehuurd, MX Air Time kende meer publiek, ook de 

zondagmiddag was de belangstelling in de tenten wat hoger dan het jaar ervoor. 

Gek in’ Drek had ongeveer een gelijk aantal toeschouwers als vorig jaar.  
Beckums Glorie (Gein playback-concept van eerder) leverde wel duidelijk meer 

publiek, lees omzet, op. De financiële eindcijfers betekenden een klein batig 
saldo. Waarbij feitelijk wel in ogenschouw werd genomen, dat een megafeest als 

de Pinksterfeesten Beckum voortdurend ‘op haar tellen moet passen’. Door 

toenemende externe regelgeving, milieuwetten, vergunningen (papieren 
rompslomp) en grotere verantwoording, plús het feit dat massale toeloop van 

publiek duidelijk tot het verleden behoort. Ook werd nog even gediscussieerd 
over de wijze van financiële verslaggeving. Op zich was de presentatie vd 

penningmeester duidelijk, doch door het uitsmeren van bepaalde vaste (bv. tent) 
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kosten over andere evenementen leek hier en daar een vertekend beeld te 

ontstaan. 
Getracht zal worden op enigerlei wijze de Pinksterfeesten toch aantrekkelijker te 

maken opdat meer publiek de weg naar het feestterrein weet te vinden. Ideeën; 

Beckum zelf meer verbinden met het feest; soort lint vanaf Hagmolenbeek tot 
Ossenveeld, nieuwere vlaggen die wél opvallen en indringender tijdig publiceren 

over komende Pinksterfeest evenementen. 
Het Zomerfeestbestuur heeft zelf al initiatief ondernomen om een soort 

jeugdcommissie te vormen. Die dan de jeugd gaan enthousiasmeren (mooi woord 

toch!) tot meer betrokkenheid (bv muziekkeuze?) bij de feesten. 
 

 
Overdracht voorzittershamer; van Ben naar Pascal 

 
Cadeau voor de aftredende voorzitter Ben ter Avest en de aftredende penningmeester  
Stefan Wielens 
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Vervolgens werd afscheid genomen van voorzitter Ben ter Avest en 

penningmeester Stephan Wielens na een indrukwekkende bestuurstermijn van 14 
en 8 jaar. Ben nam 14 jaar geleden de scepter over van Alex Vossebeld en 

Stephan werd de opvolger van Remond de Lange. Pascal vroeg hen kort naar de 

ervaringen in hun bestuursperiode en andere bijzondere persoonlijke feiten. Ben 
vond de eerdere optredens van Within Temptations en Guus Meeuwis 

hoogtepunten en schetste de aanvaring met de belastingdienst als een minpunt. 
Stephan kwam binnen tijdens het jaar dat Jovink met de toenmalige 

Voederbietels optraden, ‘wat een spektakel’. Beiden vonden verder veel 

voldoening in de goede samenwerking met het bestuurs- en vrijwilligersbestand 
door de jaren heen. Op de heikele vraag of ze nog toekomst zagen in het 

fenomeen Pinksterfeesten Beckum kwam tenslotte een bemoedigend antwoord! 
Van beiden met dezelfde strekking. ‘Pinksterfeesten zijn toch een diep gegroeide 

traditie in ons dorp. Er is nog steeds voldoende draagvlak voor bij verreweg het 
grootste deel vd. bevolking. Ja, de gouden tijden zijn geweest en met 

voortdurend aanpassingen naar nieuwe trends moet je proberen bij te blijven. 

Dat is wel telkens een uitdaging’. De ontstane vacature voor de functie van 
penningmeester wordt voorlopig ingevuld door Lotte Grashof, die met name PR 

zaken in haar portefeuille had. Voor PR zaken wordt nog een nieuwe functionaris 
gezocht. 
Het Midwinterfeest wordt op 8 februari geprolongeerd, vanwege het geslaagde feest begin 
dit jaar weer in samenwerking met – en bij het Wapen van Beckum. 
Voor de Pinksterfeesten zijn in 2020 geen schokkende veranderingen te verwachten. De 
hoofdprogramma onderdelen blijven gehandhaafd. Wel zal de zaterdagavond - meer op de 
jongere jeugd gericht - een soort dance-feest gehouden worden. En de zondag zal het live 
band muziekprogramma van ’s middags doorlopen tot ’s avonds. Geprobeerd wordt om de 
indeling van een speciale festiviteiten tent - naast een hoofdpodium buiten - het geheel 
meer uitstraling zal krijgen voor het feestpubliek.                       Jan Ottink 

 
Einduitslag kaartcompetitie bij Marietje Ordelmans 

1.  Wilma van Walsum  450 pnt   14. Ellen Keppels      604  pnt 
2.  Gerda Wientjes                468  ‘’   15. Annie te Woerd   614  ‘’ 
3.  Marietje ter Huurne  471  ‘’     16. Belinda Wiggers    627  ‘’ 
4.  Trudy Mentink   481  ‘’     17. Gerrie Waanders   628  ‘’ 
5.  Truus Westendorp                521  ‘’     18. Maria Dijkhuis      639  ‘’ 
6.  Gerdie Wielens   546  ‘’     19. Mariël Eeftink       640  ‘’ 
7.  Lies Vaanholt       559  ‘’     20. Alie Aalderink       645  ‘’ 
8.  Annie te Lintelo                568  ‘’      21. Rita Schurink       655  ‘’ 
9.  Marietje Ordelmans  573  ‘’     22. Annie ten Thije     683  ‘’ 
10.  Annie ten Have   586  ‘’     23. Jo Zuthof             797  ‘’   
11.  Janny Blauw   588  ‘’     24. Anita Wientjes      817  ‘’ 
12.  Dinie Asbreuk   597  ‘’     25. Truus ter Avest    875  ‘’ 
13.  Carola Asbroek   602  ‘’ 
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TWINTIG VOORZETTEN OP …       Joost Wielens 
 

Het werd weer eens tijd voor Twintig Voorzetten in BBB. De rubriek 
waarin een al dan niet bekende persoon uit Beckum of elders aan de 

tand gevoeld wordt. Over zijn hobby’s, (mogelijk) over zijn of haar 
verdiensten voor de gemeenschap, over zijn mening over allerhande 

zaken, over respect en over zijn/haar persoonlijke visie op actuele 

zaken.  
Hij komt uit een familie, waarin (duur)sport hoog in het vaandel staat. En waarin 

het verdedigings-aspect in de voetbalsport – al generaties lang - een sterk wapen 
is. En, dat mag ook benoemd worden, sportiviteit staat bij zijn voetballen altijd 

hoog in het vaandel. Je zou bijna zeggen, stond hoog in zijn vaandel, want een 

slepende blessure, inclusief ingrijpende knie operatie, noopte hem om ruim 2 ½ 
jaar te revalideren. Waarbij iedereen zich afvroeg of hij ooit nog weer recreatief, 

laat staan in de selectie zou kunnen spelen. We hebben het hier over  

Nienke en Joost in zomerse omstandigheden! 

Joost Wielens, inmiddels 34 jaar, sinds zijn jeugd voetballend in de TVO  

hoofdmacht. Voornamelijk als centrale verdediger, maar soms opschuivend naar 

het middenveld. Dat was trouwens eerder ook geregeld een punt van discussie; 
zelf vond hij, dat een controlerende ‘verdeelpositie’ op het middenveld voor hem 

het beste was. Maar insiders zagen hem het liefst centraal achterin opereren 
Sinds de opmars van TVO1, ruim 3 jaar geleden,  stond hij dus noodgedwongen 

aan de zijlijn. Dit seizoen voelde hij zich, na die lange revalidatie en opbouw van 

de belasting, weer fit genoeg om (voorzichtig) bij de selectie aan te sluiten. En 
iedereen gunt hem die kans. Na enkele (inval)beurten bij het 2e heeft Joost weer 

aan het 1e geroken. Hij zit er dus tegenaan, kun je zeggen en hoopt aan het eind 
van zijn lange loopbaan in de 3e klasse nog een rol te kunnen spelen. Alhoewel 

ten tijde van dit schrijven de actuele situatie is; door het enkel gegaan bij een 
training, ‘nou dat weer’….  
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Joost maakt zich jaarlijks ook verdienstelijk bij de leiding en organisatie van het 

TVO jeugdkamp. En dat is een prachtig initiatief natuurlijk. Een ontspannen 
weekend voor die jeugd, waaraan de organisatie ook veel plezier beleeft.  Maar 

ook geeft hij als aanvulling door: ‘Ik ben sinds een jaar of 3 a 4 ook zaterdags 

geregeld scheidsrechter bij TVO JO19 thuiswedstrijden’.  
De Twintig Voorzetten zijn deze keer voor Joost Wielens. 
  
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
34 lentes, samenwonend met Nienke Jannink, Productie Planner bij Malvern 

Panalytical (oud Philips), Voetbal, Duiken, Klussen waar nodig. Op den duur wil ik 
het tennis en/of mountainbiken ook weer oppakken. 
 

De sportcarrière: 
In mijn jeugdjaren zowel geschaatst, getennist als gevoetbald. Aangezien we bij 
het laatste de meeste successen hebben behaald ben ik daar maar mee 

doorgegaan  .  

  
Het hoogtepunt: 
Voor veel huidige spelers was afgelopen seizoen waarschijnlijk het hoogtepunt. 

Zelf heb ik meer genoten van voorgaande kampioenschappen (2002/2003, 
2011/2012 een 2015/2016) aangezien ik hier wel een "spelend aandeel" in heb 

gehad.  
  
Hoe lang heb je in de TVO 1 selectie gespeeld, altijd als aanvoerder?  
Hoewel ik in 2001/2002 geregeld mocht invallen als jeugdspeler ben ik het jaar 

daarop pas echt bij de selectie gekomen. Dus als ik het goed heb is dit nu het 

18e seizoen (waarvan volgens mij 3 jaar als aanvoerder?). Helaas de afgelopen 
2,5 jaar meer als steunend lid dan als spelend.(is sinds dit jaar ook lid van het 

TVO Gilde, waarvan acte!). 
 

Achteraf gezien was de laatste man positie toch het beste? 

Haha, wat het beste is weet ik niet, maar zelf vind ik centraal op middenveld nog 
steeds de mooiste positie om te spelen. Bij zowel de aanval als de verdediging 

speel je een belangrijke rol. In de jeugd ging me dat prima af. Of ik het 
tegenwoordig nog vol kan houden is een 2e..... Daar hebben "insiders" 

waarschijnlijk wel een mening over . 

  
Is handhaving in de 3e  klasse dit seizoen mogelijk? 

Jazeker is dat mogelijk. Ik denk dat in deze 3e klasse de teams niet veel voor 
elkaar onder doen. Ik heb dit jaar ook nog geen wedstrijd gezien waar het 1e is 

weggespeeld. Je ziet wel dat, als je een wedstrijd wilt winnen, het zaak is dat 

iedereen 100% scherp/fit is. Als ook maar 1 speler verzaakt dan krijg je het al 
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heel moeilijk. Kleine foutjes worden direct afgestraft. Dat is m.i. ook het grote 

verschil met de 4e klasse. 
 

Het aanstaande vaderschap, ander leefpatroon, wat doet dat met je? 
Ja, superblij natuurlijk! Ik laat me verrassen...  
 

Het is mooi wonen aan de Past. Geertmanstraat: 
Nr.14, ja prima buurtje(s)! 
 

De woningbouwplannen in Beckum moeten doorgaan, ‘en rap een beetje’: 
Ja, in principe had dat 15 jaar geleden al moeten gebeuren. Sindsdien is er al 
best veel "jeugd" weggetrokken omdat er geen of niet betaalbare woningen 

beschikbaar waren. Voor een gezonde toekomst van Beckum is het noodzakelijk 

dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. En dan met name starterswoningen, 
zodat de verjonging ingezet kan worden. 
 

Voor welke sportman, vrouw en ploeg heb je de meeste bewondering? 

Niet specifiek één persoon of ploeg. Voor met name (top)sporters die ondanks 
vele tegenslagen toch de top hebben kunnen bereiken. Denk bijv. aan Maarten vd 

Weijden en Bibian Mentel.  
 

Actueel; boeren veel inleveren, onderwijzers meer geld, hebben ze gelijk? 

Om m'n schoonvader tevreden te houden; eens met dat de boeren momenteel 

veel moeten inleveren  . Ik ben ook echt van mening dat de overheid deze 

ondernemers geen zekerheid biedt voor de toekomst. Als om de paar jaar de 

regels veranderen, kun je toch geen lange termijn plannen maken? Nederland 
moet niet altijd het 'beste jongetje van de klas' willen zijn. Onderwijzers, 

verplegend personeel, dat zijn de mensen die dicht bij de bron zitten en veel 
verantwoordelijkheid dragen. Daar mogen ze zeker naar beloond worden.  

  
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Toiletteren, tandenpoetsen/wassen, aankleden, brood smeren dan de deur uit. 
 

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen? 
Niet veel, er is te veel verdeeldheid (te veel partijen) dus in mijn ogen modderen 

we maar wat aan in de politiek. Iedereen met een kleine achterban kan een partij 
oprichten en daarom kan er moeilijk een meerderheid gevormd worden en 

worden dus ook geen knopen doorgehakt. 

 De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Lekker cliché, maar mensen die zonder eigen belang wat voor een ander 

doen.  Daarnaast heb ik niet zo gauw een hekel aan iets of iemand. Iedereen 
moet lekker doen waar hij/zij zich goed bij voelt. 
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Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want de 
jeugd is meer voor social media: 
Je ziet inderdaad dat er steeds meer via social media gecommuniceerd wordt. 

Maar aangezien je in principe alleen Beckumers of oud-Beckumers wilt bereiken, 

kan dat ook prima via een maandblad. Tegenwoordig is het soms ook fijn om 
even niet op een scherm te hoeven kijken. 

  
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Ja, klinkt allemaal prima. Met name de winterse kosten en dan volgens moeders 

recept.... Dat is toch wel 1 van de weinige pluspunten van de winterperiode. 
  
Humor is van ’t Hek, de Lama’s mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen… 

Theo Maassen, Hans Teeuwen in zijn topjaren, maar ook de Lama's wel.... Stukje 
van Ruben van der Meer "die blikken in je ogen... pss pok, pss pok" haha.... 

heerlijk (zoek maar op you tube). Alle gevatte humor, met name woordspelingen, 

spreken mij wel aan.  
  
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
De ruimte/een planeet, een keer wat anders..... hoe lang zou dat nog duren? 

  
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Gewoon niet doen, ik heb mijn slaap wel nodig.  

  
Blessuretijd; een laatste boodschap:  
FC Twente gaat dit seizoen vriend en vijand verrassen door de laatste play-off 
plek te veroveren. TVO 1 speelt zich 3 wedstrijden voor het eind veilig door 

met  3-1 te winnen van LSV. (Zo die zit, red.!). 

                                                                                                 Jan Ottink 
   

HUBERTUSVIERING WAS 7 NOVEMBER IN DE BLASIUSKERK BECKUM. 

TROMPETGESCHAL, BLAFFENDE HONDEN, ZEGENING EN EEN NEUTJE NADIEN! 
 

Datumbank 
27 nov. AED | herhalingscursus 
28 nov. Wat de pot schaft* 
  4 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  8 dec. Kerst in Oele | Locatie: Watermolen Oele | Aanvang: 13.30 uur 
  9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes 

9 t/m 14 dec Collecte Werkgroep AED Beckum 
11 dec. Wat de pot schaft* 
13 dec. Vrouw Actief Beckum | Decemberfeestavond, aanvang 19.30 uur 
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17 dec. Ouderensoos 
18 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
18 dec. Kerstmarkt in Beckum | Parkeerplaats Wapen van Beckum 
19 dec. Wat de pot schaft* 
21 dec. Oud papier 
21 dec. Brook Duo Kerkentour 2019: ’t K’oole testament | H. Blasius Beckum 
30 dec. TVO Oliebollenactie 
2020 
  1 jan. Nieuwjaarsreceptie | Aanvang 15.30 uur | Locatie: ‘t Proggiehoes 
  4 jan. Tennis | Nieuwjaarstoernooi | Locatie: tennishal Veldwijk | aanvang 19.00 uur 
  7 jan. Ouderensoos 
  8 jan.  Wat de pot schaft* 
12 jan. Midwinter Volleybal Toernooi | 12.00-20.00 uur 
15 jan. Vrouw Actief Beckum | ’n Zeutne Oamd, aanvang 19.30 uur om ’t Proggiehoes 
17 jan.   Happen en stappen v.a. Proggiehoes 18.00 uur ‘snertwandeling’’  
23 jan. Wat de pot schaft* 
24 jan. Beckumer Ossens | Opstapavond Prins Carnaval 2020 | Café Halfweg 
  8 febr. Midwinterfeesten bij Het Wapen van Beckum 
11 febr. Ouderensoos 
11 febr. Vrouw Actief Beckum | Miriam Spitholt, ‘Gelukskunde’ 
12 febr. Wat de pot schaft* 
15-16 febr. Stichting Historisch Archief Beckum | Opendagen | ’t Proggiehoes 
  14.00-17.00 uur 
22 febr. Kaartmarathon | ’t Geertman 
27 febr. Wat de pot schaft* 
  3 mrt. Ouderensoos 
11 mrt. Wat de pot schaft* 
11 mrt. Vrouw Actief Beckum | Bezoek Momentum Boekelo 
26 mrt. Wat de pot schaft* 
 
*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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Brook Duo Kerkentour 2019 ’t K ‘oole testament 
’t K ‘oole testament is de vijfde winterse vertelling voor de Brook duo kerkentour 

geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. De Kerkentour van het 
Brook Duo bleek de afgelopen jaren een ongekend succes en trok in een aantal 

seizoenen meer dan 25.000 bezoekers naar de verschillende kerken in de regio. 

Dit nieuwe verhaal wordt ondersteund door dialectliedjes, lichtshow, beelden en 
afsluitend het ‘Stille Nacht’. Het verhaal neemt u mee naar 1963. 

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en glühwein 
en de mogelijkheid het boek aan te schaffen dat is vertaald naar het Nederlands. 

Datum: zaterdag 21 december 2019 
Locatie: H. Blasiuskerk, Haaksbergerstraat 165 te Beckum 
aanvang: 20.00 uur Kaartverkoop a € 7,50 p.p. 
Kaarten zijn 21 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar achter in de kerk of in de 
voorverkoop bij: Anny Ottink, tel. 074-3676442 en Jolande ten Thije, tel. 053-

5724833; mailadres: secretariaat@nojg.nl 
 

Luk akkefietjes 
Walnöt’n en hazelnöt’n zat van’t joar, doar hooj nig achteran. Bie Schrikdroad’n Graads 
had’n ze twee stikstofzekke met nöt’n noast hoondergat bie ‘n niendüür teeng de 
stalmuur’n smet’n. Joa, smet’n want bie’n Schrikdroad doot ze aln’s in ’t onwiese, dat doot 
ze. 
Nem noe den jongsen, as ’t um nig akkedeard en hee krig van’ooln ’n schoer deur de 
beene, dan grippe ne schuppe op de delle en slöt de beeste zo had op de schog’n, dat dee 
van schrik de hele gruppe voldriet. En Schrikdroad’nGraads grip dan ’t kealtje bie de 
strotte, schud um deur meka en gif um ’n fleenk gatmuiltje. Zee hebt bie ’n Schrikdroad ok 
veur de mode um met oold op niej ’n merakels onwies vuurwark of te stek’n. Ok met 
carbidbuss’n en dan weej’t wa; leamsgeveurluk. ’t Pleart en knalt veur gek en onwies, 
kilometers vot hebt ze d’r las van. Zowat elk joar keump de plitsie op’t aarf. Mer dee dörft 
alleene ma te woarschuw’n vanoet’n auto. Want dan wod’t den bloedhoond Brutus los e 
loat’n deur de Schrikdroad femilie en Anne hekst. Den ween hond springt teen de 
plietsiewaang op met schoem op de bek… en vot is de plietsie! 
 

Oh ja, ik had’ in’t begin oawer dee nöt’n in stikstofzekke bie’t hoondergat van nie’ndüür. Ik 
heb mie loat’n vertel’n, dat ‘n ooln Schrikdroad met ziene twee zöns (dee al noa vief joar 
van de schoole wa’n estuurt; kats obsternoad, spul kepot sloan, aand’re keender ofhouw’n 
en ruzie maak’n!) nor’n boer’nboond wan veurt en dee zekke met wal- en hazelnöt’n wol’n 
verkoop’n. Mer noe had’n de Schrikdreure keals ne völ te hoge pries in gedach’n. Dit joar 
völ aanbod an nöt’n, dus ne legere pries, zo warkt dat. Noa de neurige bekkerieje met het 
snibbige balievröwke hebt ze de düüre had achter zich dichte smet’n en bunt hellig en 
biester in kop nor hoes eveurd. Zodeunig ligt dee zekke met nöt’n nog steurig bie’t 
hoondergat achterop de delle. Nig weggeem an leu dee’t wa broek’n könt of an femilie, 
veural nig doon Schrikdroadvolk. En ach nee, femilie keump er toch al joar’n nig mear bie 
de Schrikdreure. En ok zekers nig zolange as den bloedhoond met schoem op de bek 
veur’t hek steet te blek’n en spring. Noe wee’j dat ok wear, dat doo’j. 

HekselmesienHarry 

mailto:secretariaat@nojg.nl
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Wist u datjes…. 
 

TVO/Hoeve JO!7 moest passen bij Rood Zwart met 4-0 en JO15 ging onderuit 
tegen Hengelo met 1-4. Maar JO19 boekte verdiende winst op subtopper Juventa 

na een sterke 1e helft, 2-1 eindstand en nu ook zicht op bovenste plaatsen. TVO2 
timmert danig aan de weg en liet de bezoekende koploper VIOSB  ‘de hielen zien’ 

met een afgetekende 5-1 overwinning. Binnen 26 minuten stond een 3-0 
voorsprong op het bord middels snel, effectief aanvalsspel. Na de rust was VIOS 

wel meer aan de bal, maar kon aanvallend de geconcentreerde TVO verdediging 

nauwelijks verontrusten. TVO was ook in de laatste fase sterker in de afronding. 
Colin, Robin, Jasper en 2x Stef scoorden de TVO treffers…. TVO5 zag EFC PW 

met de winst vandoor gaan met de cijfers 3-5 en het 3e won soeverein bij NEO 
met 2-6. 

 

TVO1 moest na een prima 1e helft bij Avanti achteruit. Snelle treffers voor de 
gastheren betekende 2-0 en na de aansluitingsgoal van Jelle betekende een 

keepersfout de 3-1 (eind)stand. Jammer, was goede tegenstander, moed 
houden…Ook TVO1 handbal kwam op de koffie; hekkensluiter Zwolle nam voor 

rust ruim afstand van het gehandicapte TVO team. De inhaalrace was tekort, met 

22-20 werd nipt verloren… 
TVO JO11 maakte gehakt van Haarlo/Noordijk met 3-14 winst, maar JO17 en 

JO19 beten in het zand, resp. 7-1 en 2-1 verlies. TVO4 wees Hector in het 2e deel 
terug, 6-3 en het 5e remiseerde bij UDI met 3-3. TVO3 klimt omhoog na 2-1 winst 

op Achilles en nadert de kop, het 2e kreeg bij Neede2 de kous op de kop, wat 
heet; 3-0 verlies. TVO1 hield aan de boeiende derby tegen WVV een punt over, 

waar de ruststand nog 1-3 was. maar een herboren TVO heerste de 2e helft, 3-3 

eindstand.TVO goals van Thijn, Aaron en Roy. TVO handbal won bij WHC met 25-
18, redelijk evenwicht met steeds een kleine TVO voorsprong en de laatste fase 

effectiever TVO. Zie ook verslag elders in deze BBB… 
 

Het was zaterdag 16 november Glory Day voor de TVO jeugdteams. Het JO11 

team won met een monsterscore bij Markelo, 2-11, het TVO/HoeveJO12 team 
won met 5-1 van Markelo en het JO15 comb.team won afgetekend bij Tubanters; 

0-9. Bij TVO/Hoeve JO17-Quick20 werden fraaie goals gemaakt. De 1e treffer vd 
thuisclub was een fraai benutte vrije schop, effectvol hoog in de kruising. 

TVO/HoeveV. won tenslotte met 4-0. Ook TVO jO19 deelde in de euforie door 2-4 
winst bij  ON JO19. 

TVO 5 haalde bij Aramea3 de volle buit binnen. Met 2-3 poetste dit jonge nieuwe 

team haar blazoen op, het 4 won ook regelmatig van Twenthe5 met 5-2 en staat 
inmiddels bovenin. TVO2 moest laat passen bij HSC3 en werd de 2e helft op een 

3-0 nederlaag getrakteerd. TVO1 bekerde bij Dinxperlo, een bus vol spelers, staf 
en supporters toog naar het Gelderse. Een 0-1 voorsprong, Jorn G. werd pas in 

blessuretijd ongedaan gemaakt en de penaltyreeks werd vervolgens door 
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Dinxperlo met 7-6 gewonnen… Ook de TVO handbaldames1 kwamen met een 

nederlaag thuis van Broekland. Na een 15-9 ruststand werd met 20-17 verloren. 
Het liep stroef deze keer, Broekland toonde meer wilskracht en was effectiever, 

aldus het verslag. Kan gebeuren… 

 

BAS NIJHUIS stal de show 
op de TVO sponsoravond 

 

Een vrijwel volle kantine met TVO sponsoren was vorige week 

donderdagavond getuige van een gastoptreden van Bas Nijhuis, de 
spraakmakende populaire topscheidsrechter. Die ook als bakker bij ‘Bie 

oons’ in Haaksbergen furore maakt. Alhoewel hij het nobele vak bakker 

nou niet zelf beoefend, verre van dat! Daarover later meer… 
 

De TVO sponsorcommissie had de zaakjes goed voor elkaar op deze 
sponsoravond. Bij het eerste formele deel deed voorzitter Marco Ottink de stand 

van zaken uit de doeken. Hij memoreerde het stoppen van Josien Breukers als 

afgevaardigde na vier jaar en de grote inhaalslag vwb. bordsponsoren. In 2019 
zijn maar liefst 40 nieuwe borden  geplaatst langs het hoofdveld. En werden 

digitale verbeteringen aangebracht bij de schermen in de kantine met actuele 
nieuwsfeiten en standen van alle teams. Met daarbij de vermelding van 

sponsoren op de flatscreens. Met name Oscar Koppelman is de grote voortrekker 
van het reclameborden bestand. Alle sponsoractiviteiten staan uitvoerig 

beschreven in een kleurrijk bulletin (met dank aan Britt en Marco!). Ook de Rabo 

clubactie heeft weer ruim 1200 euro opgebracht, met dank aan de wervingsactie 
door de TVO leden. Totaal is in 2019 ruim 25% meer sponsorgeld gegenereerd 

door de TVO sponsorcommissie tov. 2018, voorwaar een knappe prestatie. 
Bas Nijhuis (42) hield vervolgens een boeiend betoog over zijn scheidsrechters 

carriѐre. Gelardeerd met anekdotes, zelfspot en hilarische gebeurtenissen. Eerst 

gaat hij ontzenuwen, dat hij het bakkersvak niet zelf onder de knie heeft. “In het 
begin ging ik mijn broek met meel ‘bepoederen’ en stond in de winkel als een 

echte bakker. Komt een oud vrouwtje binnen die me herkent en zegt; ‘ie mot 
vanavond toch Ajax fluiten?’ zeg ik dat ik eerst nog even bakker ben. Ze knikt en 

zegt; ‘doe mij dan maar 2 croissantjes’. Zeg ik; ‘moet je ze mij eerst maar even 

aanwijzen, want die ken ik zo niet’… “Het professionele scheidsrechtersvak is big 
business geworden, vergt een gedegen voorbereiding en veel overleg. En is 

heden ten dage een high tech gebeuren geworden met head sets, microfoontjes, 
computer in het horloge en permanent contacten met andere officials en 

momenteel ook de VAR. Illustratief; als je wereldtop fluit kan een genomen 
dubieuze beslissing vele miljoenen schelen voor een club, bv. bij afkeuring van 

een doelpunt en daardoor uitschakeling in een voorronde. Geregeld zijn er 

bijeenkomsten in Zeist, sessies met voorbespreken, nabespreken en beelden 
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bekijken. Alle facetten worden doorgenomen. Over genomen beslissingen bij een 

eredivisiewedstrijd wordt heden ten dage ook massaal gereageerd in de social 
media. De teksten zijn vaak beledigend en soms bedreigend, daar moet je tegen 

kunnen. Ook in de wedstrijdvoorbereiding bij de warming up maak je van alles 

mee. Zeker bij Feijenoord wordt je vooraf al van alles toegewenst uit een bepaald 
vak. ’Je moeder is een hoer’ is dan zo’n uitdrukking. Via de telefoon bij Genee (VI 

Insite) ging de moeder van Bas dat later live op tv ontkennen!  

 
OVER RONALDO 
“Bij de wedstrijd Litouwen-Portugal maakte Ronaldo 4 goals, de laatste via een 
verdediger. ‘Zonnekoning’ Ronaldo claimde, dat het toch echt zijn doelpunt was. 

In de discussie daarna werd dat uiteindelijk ook zo vastgelegd. Hij beloofde dat ik 

zijn shirt nadien zou krijgen. Na afloop dacht ik dat hij die belofte vergeten was 
maar bij de kleedkamers kam hij naar me toe met het shirt; ’hai ref, for you’, 

glimlachte hij. Best een aardige gozer dus”… 
 

MOET IK AL STOPPEN? 
Leuk akkefietje tussendoor. Een dame van de sponsorcommissie sloop heimelijk 

door/langs de aanwezigen naar een plaats aan de zijkant van de kantine met een 

bos bloemen en ging zitten. Alvast gereed voor de uitreiking straks… Bas bekeek 
dat en merkte droog op; ’’moet ik nu al stoppen?” 

“ik gebruik graag de media om over scheidsrechteren en randzaken te filosoferen 
en mijn bakkerij erbij te betrekken. Zo ook bij Voetbal Insite op de tv bij Johan 

Derksen. Dan komt vaak ter sprake dat ik bekend sta, als voorstander van 

mannelijk voetbal; niet zo vaal fluiten dus.  En ga dan ook de bakkerij erbij halen. 
Altijd goed, een beetje reclame. Ik heb toen een keer opgemerkt; om het publiek 

bij Voetbal Insite te trakteren op 250 oliebollen. 
100 stuks voor het publiek en 150 stuks oor Jan Boskamp…dat was lachen! 

Sierd de Vos is een spraakmakende verslaggever, daar kun je veel lol mee 
hebben”. Tenslotte nog enkele one-liners.´De VAR is als correctie medium alleen 

nuttig bij duidelijke gevallen. Bij internationale wedstrijden wordt je als arbiter 

flink in de watten gelegd, vaak met politie-escorte incl. sirenes en zwaailichten 
vooraf van het hotel naar het stadion gebracht.  Het actuele thema racisme moet 

feitelijk totaal uit den boze zijn, die lui flink persoonlijk aanpakken”.  
Aldus - nog samengevat - het boeiende betoog van ‘entertainer’ Bas Nijhuis’ Het 

was nog lang gezellig in de volle TVO kantine! 
                                                                                                 Jan Ottink 
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De belevenissen van Bas Nijhuis , het publiek lag aan zijn voeten’!  
 

 
 

Bloemen voor Bas van Laura en Geraldine 
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Kerstmarkt Boekelo 2019 

14 december 17:00 tot 21:00 is er weer de nieuwe grote kerstmarkt in 
het centrum van Boekelo. 
 
Vorig jaar is er een nieuwe opzet gemaakt voor de kerstmarkt. En met groot 

succes! Dit jaar wordt de markt zo mogelijk nog groter. Er komt weer de 

schaatsbaan. Kleine en grotere kinderen kunnen hier naar hartenlust op 
schaatsen. Er wordt geschaatst met speciale schaatsen die ter plekke beschikbaar 

zijn. Dus geen eigen schaatsen mee nemen. Het is gratis maar er kunnen een 
beperkt aantal tegelijk op de baan. Dus kan het zijn dat je even moet wachten en 

mag je ook niet de hele avond schaatsen om anderen ook een kans te geven. 
 

Ook nieuw en vorig jaar begonnen is de Kunstmarkt op de markt. In galerie 

Polman en in een voortent zullen ca 14 kunstenaars uit Boekelo, Twente en 
Duitsland hun werken ten toon stellen. Onder hun een aantal professionele 

kunstenaars en ook een aantal amateurs. Er zijn beelden van steen en brons, 
schilderijen, Houtsnijwerk en glas objecten. 

 

Het aantal kramen is gestegen tot 60 stuks! De Beckumerstraat en het Meester 
Schierbleekplein zullen helemaal gevuld zijn met kramen waar allerlei artikelen 

zoals sieraden, kleding, kerstversieringen, wenskaarten etc te zien en te kopen 
zijn. Natuurlijk is er ook van alles te eten en te drinken. Poffertjes, pannekoeken, 

worstebroodjes, glühwein, chocomelk, koffie proeverij, kniepertjes maar ook voor 
de ouderen een lekker biertje of glas wijn. Er is ook gelegenheid tot een mini-golf 

en jeu de boule spel. 



 
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 9, 2019 

pagina 43 

De stoomtrein gaat die avond ook rijden en een arreslee met paard zal tussen het 

spoor en de Beckumerstraat ritten verzorgen. De meeste winkels zullen ook open 
zijn, maar u moet er wel rekening mee houden dat de Beckumerstraat vanaf 

kapsalon Hair by Paulien tot Slagerij Wagelaar vanaf 15:00 uur afgesloten is voor 

verkeer.  Supermarkt Coop zal klanten die veel boodschappen hebben en verder 
weg parkeren moeten graag helpen de boodschappen in de auto te krijgen, maar 

handiger is het om uw boodschappen  vroeger te doen. 
 

Last but not least is er live muziek op het Schierbeekplein. Voor nadere info 

bijvoorbeeld als u ook nog een kraam wil, kunt u terecht bij de commissie van de 
Boekelose Ondernemers Vereniging. Ingrid Langenburg 06-83982400; Ribecca 

Abbink 06-20716793; Renate en Arnout Haarman 06-48319964; Gerrit van het 
Oever 06-51146454 en Fred Goosen 06-53214972. Foto’s met dank aan Carolien 

Abbink Fotografie 
 

 
H. Blasius Beckum weekendvieringen 
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.  17.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     KERSTAVOND/GEZINSVIERING 
     Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
Wo. 25 dec.  09.00 uur E UCHARISTIEVIERING  IN DELDEN 
     EERSTE KERSTDAG 
   11.00 uur  EUCHARISTIEVIERING IN BENTELO 
     EERSTE KERSTDAG 
Do. 26 dec.  09.30 uur  ECHARISTIEVIERING IN DELDEN 
     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 
JANUARI 2020 
Zo. 04 jan.  09.30 uur  GEEN VIERING 
Zo. 12 jan.  09.30 uur  EUCHARISTIEVIERING IN GOOR 

NIEUWJAARSVIERING EN – RECEPTIE 
Zo. 19 jan.  09.30 uur  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     Werkgroep 
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BBB-tje 
Wie wil er twee sierduiven hebben?  

Gratis ophalen aan de Beckumerschoolweg 15 Beckum  

 
 

 
 
Dit jaar weer veel donaties voor de TVO de afdelingen toegekend 
dankzij de Gildeleden! Het TVO Gilde staat weer borg voor die 
extra impuls van de Beckumer sport!!! De contributie inning voor 
2019 is in gang gezet, dank aan alle leden… 

 
 

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 
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