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MAANDBLAD VOOR BECKUM EN 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 Kleinsman-Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS 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 2020 OP; 
25 mrt, 22 apr, 27 mei, 24 jun, 23 sep, 28 okt, 25 nov, 23 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
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Jaargang       Nummer 

42……………………………  05                                                               
 

Het kan even niet anders… 
We leven in een andere wereld, het nieuwe normaal zogezegd. Ook voor 
dit maandblad BBB gelden – tijdelijk – nieuwe regels. Het samenstellen 
van BBB gebeurt normaliter op woensdagmiddag boven in de sportzaal. 
Door de afwerkploeg worden dan alle pagina’s voor totaal 800 BBB’s 
handmatig verzameld. Het is maandelijks een zeer prettig, sociaal 
gebeuren met de hele ploeg!  
Maar ja, het coronavirus gooide roet in het eten. Elkaar ontzien, afstand 
houden is al 3 maanden het credo. Gezondheid van ieder individu staat 
voorop. Zeker voor oudere mensen -zoals van onze afwerkploeg- geldt 
dit. Maar we zijn niet voor een gat gevangen! Voor de maart en april 
BBB is ter bescherming van iedere BBB medewerker geen papieren 
versie geproduceerd, alleen een digitale versie. Altijd te lezen via 
Beckum.nl! En ook deze mei BBB gaat alleen digitaal de lucht in.  
 

In  juni weer papieren versie BBB! 
We beseffen terdege dat menigeen in Beckum graag dit blad Beckum 
Beter Bekeken elke maand gewoon in handen wil hebben om te lezen. 
En als redactie willen we in feite ook niets liever, maar ja die nieuwe 
situatie hé? Na ampel overleg willen we voor de volgende juni BBB toch 
ook weer een papieren versie uitgeven. Daarbij wordt de vergaarploeg 
voor de zekerheid nog ontzien. Het drukken, vergaren en afwerken van 
BBB wordt dan uitbesteed aan de fa. Ricoh. Zodat alleen het verspreiden 
van BBB door onszelf wordt geregeld via de vaste bezorgers en versturen 
aan abonnees en relaties. Hopelijk is de corona situatie eind september 
minder somber en kan BBB dan weer ouderwets met alle eigen 
medewerkers gemaakt worden! Even afwachten dus.                                                                                                                    
                                                                                             BBB redactie 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 juni 2020 
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Kort laatste week nieuws… 
• King mode, een ludiek initiatief van enkele TVOers, haalde de krant 

afgelopen week. Jari Sigger, Maik Ottink en Jelle Mulder 
introduceerden moderne mondkapjes. En staan op facebook in 
allerlei poses afgebeeld. Ziet er fraai uit, succes gewenst, we zullen 
zien!! 

 
• Bij TVO is vrijdag jl. gestart met het ‘ontmantelen’ van veld 2. 

Verwijderen hout/takken, afbreken doelen, ballenvangers, pad naar 
hoofdveld en leidingen ontbloten.  Bestuursleden, enkele spelers en 
andere betrokkenen waren er maar druk mee. Toelichting voor 
vervolg en aanleg van het hybrideveld verderop in deze BBB..  

 

OOK IN MEI 2020 HISTORISCHE FEITEN OVER CORONA 
AFGELAST-GEANNULEERD- VERSCHOVEN-GESLOTEN 

Ook de Lus van Beckum geannuleerd! 

1 ½ meter afstand houden 

BREAKING NEWS; per 1 juni versoepeling maatregelen; kapper-
schoonheidssalons open- verder beperkt sporten- horeca/terrassen 

(beetje) open- scholen meer open, hoera!  
 
 

Wat U Leest In Deze Mei BBB 
 

BBB deze keer alleen nog digitaal. In juni ook weer papieren versie! 

Laatste week nieuws 

Historische TVO receptie tegelijk met vuurwerkramp 20 jaar geleden 
Samen bouwen aan Beckum, update 30 april 

Het nieuwe normaal, column Knitto 
Oorverdovende stilte op Ossenveeld; geen Pinksterfeesten! 

Naast vistruck nu ook dinsdags vlees te koop op kerkplein 
Luk akkefietje over “aand’re dümstok” 

Kinderen weer op school met diverse activiteiten 

Bloemen op het kerkhof 
Handwerksoos Beckum, Bentelo, Hengevelde 

Nostalgie Beckum 
De plaatselijke horeca; hoe staan ze ervoor? 

Bijpraten met TVO leden over hybrideveld, 2 juni 

Het TVO Gilde bestaat 20 jaar; extra impuls voor de sport 
Datumbank en gezondheidscentrum 
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EEN TAS VOL HERINNERINGEN  20 jaar geleden… 

Veel emotie met persoonlijk verlies, historische TVO 
kampioensreceptie en vuurwerkramp!! 
 
Die vielen te noteren in dit maandblad BBB van mei 2000. 
Waarbij in de artikelen diep persoonlijk verdriet en vreugde 
elkaar afwisselden. In deze memorabele uitgave van BBB - 
jaargang 22, nummer 5 – kende dit maandblad een redactie-
team met namen als Jan Ottink, Aukje Krommendijk, Marga 
Wijlens-Julisca Temmink- Diny Annink, Wendy Breukers, Gerrie 
Lansink en Leo vh Bolscher, Harry  Jannink en Benny Vossebeld, 
Johan Menkehorst en Ria Jannink. 
 

Diep verdriet en vreugde vochten om voorrang 
De meimaand begon dramatisch met een verkeersongeval in de vroege 
ochtend van 1 mei, waarbij Ron Wielens verongelukte. Dit onbe-
schrijflijke drama voor het gezin Wielens drukte ook lange tijd een zwaar 
stempel op de Beckumer gemeenschap. Ron (20 jaar) maakte actief deel 
uit van het Beckumer culturele- en sportleven. Maar ook werden in die 
weken erna door TVO kampioenschappen behaald. TVO 1 en 2 voetbal 
alsmede de titel voor de volleydames. Hoe wrang wil je het hebben…. 
Want Ron zat al dicht tegen het 1e aan en was als speler van het 2e een 
waardevolle kracht! 
 

Een dag die in veel opzichten diep in ons geheugen staat gegrift is 
zaterdag 13 mei 2000. TVO maakte zich op voor de kampioensreceptie 
van het 1e . Waarbij ook het 2e en het E1 en F1 pupillenteam gehuldigd 
werden vanwege de behaalde titel. Een sobere, doch indrukwekkende 
receptie. Vlak voor het begin van deze huldiging voor een volle 
Beunderzaal bij het Wapen van Beckum sijpelden de eerste berichten 
door van de grote vuurwerkramp die begin ‘s middags in Enschede 
plaatsvond. Ontploffingen bij SE Fireworks in het Roombeekgebied, 
waarbij volgens de eerste geruchten slachtoffers gevallen waren. Naar 
later bleek; maar liefst 23 doden vielen te betreuren in deze grootste 
ontploffing ooit in Nederland sinds de 2e Wereldoorlog. 
 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 5, 2020 
pagina 5 

Een indrukwekkende receptie om nooit te vergeten 
Ondertussen was de receptie in Beckum in volle gang. De kampioen- 
pupillen van TVO traden onder applaus aan in voetbaltenue. Veel 
sprekers van TVO, KNVB, NKS  en verwante clubs met de daarbij 
behorende cadeaus. Waarbij (de langstzittende TVO trainer ooit!) Wim 
te Nijenhuis op zijn specifieke enthousiasmerende wijze ‘zijn jongens’ 
feliciteerde en extra applaus oogstte. Waarna hoofdsponsor Harry  
Boenders een nieuw tenue voor de eerste selectie aanbood en de 
emoties werden hem bijna de baas.  

Een volle Beunderzaal bij het Wapen van Beckum bij de indrukwekkende TVO receptie  
 

In de verwarde mix van het recente verlies van een TVO selectiespeler, 
de onheilspellende berichten uit Enschede en de feestelijke felicitaties 
voor kampioen TVO1 vochten verdriet en vreugde voortdurend om 
voorrang in de volle zaal. De tussenmomenten van absolute stilte waren 
indrukwekkend en het eindapplaus overweldigend.  
Zaterdag 13 mei 2000, 20 jaar geleden dus. De kampioensreceptie van 
TVO 1, een heftig emotioneel gebeuren, dat nog steeds helder in ons 
geheugen staat gegrift. “Nog nooit zo’n mooie receptie met 
samenhorigheid, respect en medeleven meegemaakt”. Dat was de veel 
gehoorde reactie nadien in brede voetbalkringen.                    
                                                                                      Jan Ottink                            
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Voortgang woningbouw 
TVO veld 3 Update 30 april 2020 
info aan de woningbouw kandidaten  
 

Beste belangstellende voor een bouwkavel 
in Beckum,  
Tijd voor een update rondom de ontwik-
keling van woningbouw op TVO veld 3.  

In deze update zullen we het proces schetsen dat doorlopen moet 
worden en waar we op dit moment staan, zodat iedereen over dezelfde 
actuele informatie beschikt. Corona heeft ook invloed op dit proces, je 
zult dat ongetwijfeld begrijpen.  
De Stichting Samen Bouwen aan Beckum heeft vanuit het Masterplan 
Beckum opdracht gekregen om deel I van het Masterplan, het 
vlottrekken van de langverwachte woningbouw, te realiseren. Veld 3 van 
sportclub TVO is locatie waarop als eerste gebouwd gaat worden. 
Gemeente Hengelo, TVO en SBB hebben daartoe de handen ineen 
geslagen. TVO zal dit binnenkort ook aan haar leden voorleggen.  
 
De processtappen die genomen moeten worden zijn:  

 
 
Op dit moment zitten we dus in de fase dat de ambtelijke organisatie, 
samen met SBB kijkt naar het voorlopig schetsontwerp van de nieuwe 
wijk. Als dit ontwerp definitief is, kan er een definitieve GRondEXploitatie 
(GREX) worden opgesteld. Dit is een berekening van de totale kosten 
van het bouwrijp maken ten opzichte van de optelsom van de verkoop 
van de diverse kavels. Er is al een grove berekening gemaakt waaruit 
blijkt dat het haalbaar is, echter de definitieve GREX (de harde bedragen) 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  
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De gemeenteraad zal net voor, of net na de zomerperiode beslissen over 
deze GREX. Indien dit besluit positief is (en waarom zou het dat niet zijn) 
zet de gemeente de bestemmingsplanprocedure in werking.  
Bestemmingsplanprocedures zijn in de wet vastgelegd en kennen 
mogelijkheden van bezwaar en beroep voor mensen die het niet met de 
plannen eens zijn. Afhankelijk daarvan duurt het korter of langer 
alvorens een plan onherroepelijk is. De minimale doorlooptijd van een 
planprocedure zonder bezwaren is gemiddeld circa 1 jaar afhankelijk of 
het een vrij eenvoudig of een complex plan is.  
Het plan voor de woningbouw op veld 3 is een relatief eenvoudig 
bestemmingsplan. Zonder bezwaren moet de proceduretijd voor het 
woningbouwplan op veld 3 in Beckum ingeschat worden op circa 1 jaar.  
 
Zodra dit is afgerond, wordt er begonnen met het bouwrijp maken van 
de locatie. Tegelijkertijd worden de kavels uitgegeven zodat de kopers 
van een kavel de benodigde omgevingsvergunning kunnen aanvragen 
en onmiddellijk na de oplevering van het bouwrijp maken, met de bouw 
van de woning kunnen starten.  
 
Er is dus volop voortgang en er wordt hard aan getrokken door de 
samenwerkende partijen. We houden je op de hoogte.  
 
Eric Temmink, voorzitter SBB 
 
Meer info vind je op: www.beckum.nl  
Bij vragen kun je contact opnemen per mail: 
bouwen@beckum.nl 

 
 
                                                                                      

Het nieuwe normaal in een verwarde wereld 
 

We zijn er al ruim twee maanden, wat zeg ik; drie maanden mee bezig. 

En het kost wennen, om je dagelijks in te stellen aan die nieuwe 
situatie. Waarin (teveel) contacten gemeden moeten worden, vaak 

handen wassen, mondkapjes nuttig zijn en vooral 1 ½ meter afstand 
het credo is. Ineens werd er paal en perk gesteld aan de onbeperkte, 

wereldwijde expansie.  
 

Waar het leven in de Westerse wereld al decennialang is ingericht op 

opgebouwde welvaart. Groter en méér tot volumes die alle perken van 
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beheersbaarheid bijkans te boven gaan. Met als treffend voorbeeld de 
gigantische container-mammoettankers, die de oceanen bevaren. En die 

cruiseschepen waar duizenden passagiers in luxe opeen gestapeld zijn. En  

neem nu die vrijwel onbeperkte menselijke contacten op massa muziekfestijnen, 
waar vele duizenden feestgangers zich intensief vermaken. Brood en spelen 

nietwaar?  
Maar we werden we vanaf februari geconfronteerd met een nieuwe pandemie. 

Vrij vertaald; een epidemie die de hele wereld definitief op zijn kop zet. Het was 

zoals in een publicatie van een gerespecteerd columnist treffend beschreven 
stond. ‘Het heeft er verdacht veel van dat moeder Aarde na alle uitbuiting en 

plundering begint terug te slaan.’ Daarbij dus duidelijk in ogenschouw nemend, 
dat in de honger naar meer expansie rücksichtslos de aarde letterlijk wordt 

uitgebuit.  
Al eeuwenlang wordt die aarde ontgonnen en gas, kolen en olie uit de grond 

gehaald. En in het latere stadium werden dat geavanceerde boringen naar alle 

soorten delfstoffen, al dan niet vloeibaar (gemaakt). Maar op enig moment 
keerde de wal het schip en kregen we onvermijdelijk de rekening gepresenteerd 

door ‘die uitbuiting’. Met als vrij recent voorbeeld de aardschokken na de 
gasboringen in Groningen. 

En in het verlengde van deze ontwikkelingen kwam daar die coronavirus. Een 

soort pandemie, die zich moeilijk laat vatten. Legio virologen en andere 
wetenschappers breken zich het hoofd op welke wijze dit virus effectief 

bestreden kan worden. En zijn huiverig voor een mogelijke volgende epidemie. 
Ondertussen lag die hele wereld van expansie, groter, meer macht, voorspoed 

en welvaart bijna stil. We kregen nadrukkelijk en indringend de rekening 
gepresenteerd. En leven noodgedwongen in het nieuwe normaal. Waarin hier 

en daar een versoepeling van beperkende regelgeving wordt toegestaan. Zoals 

ook vorige week nog eens werd toegelicht door Rutte en De Jonge. Maar uitzicht 
op het gehele ‘vrije leven’ is nog lang niet aan de horizon te zien ! 

                                                                                               column Knitto  
   

Oorverdovende stilte op het Ossenveeld! 
Dat kun je wel stellen. Het Pinksterweekend stond sinds jaar en dag in 
het teken van de Pinksterfeesten Beckum. Vanaf vrijdagmiddag met de 
seniorenmiddag, Beckumer feestavond-kinderfeesten -vogelschieten-MX 
Air time-veel muziek-kermisattracties en Gek in Drek. Alle registers 
werden opengetrokken door jong en oud. De stichting Zomerfeesten 
Beckum moest tot haar leedwezen dit jaar in de algehele corona malaise 
de stekker uit het stopcontact trekken. Geen feesten, lege Ossenveeld 
locatie  en oorverdovende stilte aldaar… volgend jaar beter! 

                                                                BBB REDACTIE 
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Vanaf dinsdag 19 mei in Beckum: 

EEN SLAGER OP HET KERKPLEIN! 
 

 
Naast de vistruck die ook bijna alle werkdagen aanwezig is!! 

 

LUK AKKEFIETJES ‘ik heb nen aander dümstok’ 
Ik fiets’n laatst op ne geneuglijken mirrag oawer ’n es hen en 
wol efkes bie BiesmelkesBeantje heur’n hoo ’t hem gung. En 
offe alns op de riege had, noadat zien mo, den heur hele leam 
d’r nadrukkeluk bie in harre woont, wasse storm.  
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Kiek, oawer de ofgestorvenen niks dan goods natuurluk, mer dat 
mèènske regearn met strakke haand oawer aln’s wat bie Biesmelkes-
Beantje oawer geeld, de schöppe en de hoeshoolding gung. Melkgeeld 
noatel’n, bosschop’n bestel’n, ne nieje mesjester bokse veur Beantje? 
Zee gaf’t greune lech. Ne grotere tweedehands fietse veur de keender, 
at ze met de knee teeng’n stuur anzaat’n? Zee gaf’t greune lech en 
Beantje gung gedwee met nor’n fiets’nmaker… Noe was de vrouw van 
Beantje ok ne fromme koeze, den oawer zich hen leut loop’n. En um 
ealuk te wean, zee leut zich ‘t wark ok wa geane oet de haane nem’n, 
dat leut ze. En zat vake teumig veur zich oet te kiek’n of te gloep’n nor 
dee prutsprogramma’s op de televisie. 
 

Ma good, ’t bleek dat BiesmelkesBeantje het verlees van zien mo good 
verstouwd had. En noa ne mokke lauwe koffie en een muf plekske keeke 
(zien vröwke zat wear veur den televisie te gloep’n), peddel’n ik nor hoes. 
Oonderweg kwaamp ik ne oale schoolkameroad teeng, den zat op ’n 
beenkske an de voarweg nor de beeste te kieken, dee net oet’n stal nor 
boet’n waar’n dreem’n.  En och wat ’n mooi gezichte, dat spring’n en 
huppel’n van dee oetgeloat’n beeste. Ik gung noast um zit’n en wie 
kuiern geneugluk oawer ’t schroale wear, het corona gedoo en 
schorriemorrie in de weareld.  
 
Keump d’r zonne verklede pias anfietsen van de gemeente, zonne BOA. 
Hee stap’n langzaam van de fietse, bekeek oons met ne 
geringschattende blik en haal’n ne dümstok oet’n tuk. Ik veul’n a 
nattighèèd, dach an 1 ½ meter ofstaand en lispel’n teeng mie moat; 
‘schoef ietskes op, want den braam Hendrik wil oons ne beküring 
anneij’n, dat wille’. Den pias zea geels gin goej’ndag, mer schoof tuske 
oons in en mett’n ofstaand tuske mie en mien moat. Ik prebean um of 
te troem’n en zea; ‘zo mien jong, ok efkes op’n trad en nor dee blieje 
beeste kiek’n dee de rümte kriegt um van’t leam te geniet’n?’ Mer hee 
was onverbiddeluk en dear of ik loch was. Hee notear’n 1 meter en 20 
centimeter ofstaand, lach’n in zien vüske en fiets’n had vot. Wie hebt er 
nig bie loat’n zitt’n, de boote nig betaald en wocht ’t hoger beroep of. 
Want ik heb nen heel’n aander dümstok dan den BOA-pias van de 
gemeente… 
                                                                            HekselmesienHarry  
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Maandag 11 mei KINDEREN WEER NAAR DE BASISSCHOOL! 

 

‘Wij zijn weer herstart bij IKC De Bleek! Allemaal blije kinderen. Wat zijn wij 
trots op iedereen’. 
 

 

 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 5 2020 
pagina 12 

Prachtig!!!! Zonnebloempitten en vogelvoer van Kwetter poten in 

groep 1-2 van IKC De Bleek. Verrassing wat hier uit groeit. Wij 

houden u op de hoogte. 
 

 

Kinderen op basisschool zijn actief, enthousiast en creatief 

 

BLOEMEN OP HET KERKHOF  
ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlogen en 
geweld 
 

4 Mei heeft burgemeester Schelberg bloemen gelegd bij het Indië 
monument op het kerkhof te Beckum ter nagedachtenis aan alle 
slachtoffers van oorlogen en geweld. Er werd een gedicht voorgedragen 
en de taptoe werd gespeeld. 4 mei herdenken we dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is en staan we stil bij hen die ons ontvielen. 
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Foto’s dodenherdenking Beckum (via Beckum.nl) 
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HANDWERKSOOS Beckum Bentelo Hengevelde 
 

Door het Corona virus zijn we veel te vroeg thuis te komen zitten en we 
konden ook geen garen meegeven om thuis verder te haken of te breien. 
Wie graag wat garen wil hebben kan contact opnemen met Gre Michorius 
tel 292459 of Dinie Siemerink tel 292489 dan proberen wij wat te 
regelen. Er mogen altijd sjaals, mutsen en handschoenen etc. gemaakt 
worden voor het goede doel (stichting Parwin).  
 
We hopen dat we september weer bij elkaar kunnen komen. Fijne zomer, 
blijf gezond!  
Handwerksoos BBH 
                                                   Met vriendelijke groet, Jeanet Borre 
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       Terug in de tijd met NOSTALGIE BECKUM... 
 

 
Theo Scholten geeft toelichting; ‘Johan Ketels met de zeilwagen van de boerendansers 
optocht Palmpasen voor tochtje rond Beckum werd verzorgd door de Heidekneuters’ 
 
 

Datumbank 
28 mei   AFGELAST! Wat de pot schaft 
10 juni  AFGELLAST! Wat de pot schaft. 

12 t/m 14 juni  AFGELAST! TVO Jeugdkamp 

16 juni   AFGELAST!  Vrouw Actief Beckum; Dagje uit met de bus 
19 juni  AFGELAST!  OVBO; Zomeractiviteit 

20 juni  Oud Papier 
25 juni  AFGELAST!  Wat de pot schaft 

  8 juli  AFGELAST!  Wat de pot schaft 
18 juli  Oud Papier 

15 aug.  Oud Papier 

28 t/m 30 aug.  AFGELAST!  Volksfeesten Oele 
10 sept. AFGELAST! OVBO; Gastspreker 

19 sept. Oud Papier 
24 okt. per 20 mei ook AFGELAST;Avondconcert georganiseerd door 

de Stichting Blasiusfestival samen met ClippersCrew Singers en 

een  

                         jongeren popkoor in de Blasiuskerk te Beckum.   

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020 

 6 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

https://www.facebook.com/theo.scholten.902?comment_id=Y29tbWVudDoyODc3MDAwMjY5MDg3MTcxXzI4ODE1MzIxNDE5NjczMTc%3D
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
https://www.facebook.com/1763514867247877/photos/pcb.2532385557027467/2532385500360806/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB43NwgY9LiN0k862Kao3bTEyEpxY3z-9-qLkSRWDc88XPlVCBPJ_J5zmeOXvPXtg2yycU1ru6aivsK&__xts__%5B0%5D=68.ARDtv0k7FQhf_BZ5X05hldqiMg7XxkeujuURfZjZmZJ6yod0PS1u-tz07r2SXAnbN5ecLxi1SLRe3pgESGkTL7pkcrOtYeg8F-ykSNjcq-qqsC4KeQI2AuwpImYqa08mekvaQJS3w14tvF7sJj5J80vvPVSJv3Aa8lLutMSXZvHoIoiuzAu7c9LwXQJ0H9ceuCl5PjgPG0aJdDY-hfX7jTiAzv2g6EFXwJq6496f5qrsL2dc92xEgaWidHhtl_Sq1gen3kjXFB6no9Cy5YtDioAGWY96DFmyZGbzb7YzhPAuNoj9dPfUXq3Py6vc2Moam8VHedT7A5UIkvFJNkV6GfLLtXxpDQ6XKtGsoK5q9rwiLajmHf6wnwd_2D9IQzJpAA0Rj3zi9tfYcCoa5n9Z0hUBxvNo98fIj0acgFToifQOFPWb4nX3uvbne0p-iN6W3OLBQEh3Ppw0bMm8jVjjrwFVps32oGSDQO21RMuwoRCEH9nPOWhnGj510g
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DE HORECA; hoe staat het ervoor? 
 

Sinds 16 maart zit de horeca op slot. Vrij abrupt, niet alleen voor de 

mensen die werkzaam zijn in de horeca, ook voor de bezoekers. 
Sindsdien is het stil rondom de restaurants en terrassen ondanks dat 

vele maaltijden zijn bezorgd en afgehaald in die tijd. Nu gloort er weer 

iets van hoop, want op 1 juni mag de horeca weer ‘open’.  
Dat zet ik bewust tussen aanhalingstekens, want er zitten nogal wat 

haken en ogen aan. Maar voorzichtig kan men (hopelijk) weer 
vooruitkijken. 

Hoe hebben de horecazaken in Beckum, Oele en de zaken die hun roots in 

Beckum of Oele hebben deze tijd doorstaan? We hebben ze allemaal benaderd, 
van enkelen ook een reactie teruggekregen, helaas niet van iedereen. De focus 

ligt logischerwijs nu meer bij deze zaken op de toekomst dan op het antwoorden 
van een paar vragen voor BBB. Extra navraag bij het Wapen van Beckum, toch 

al 125 jaar de horecatrots van Beckum(!) leerde, dat er geen behoefte was om 
te reageren in BBB. Jammer, maar dat besluit valt te respecteren; ze hebben 

het al beroerd genoeg!  Maar dan toch maar een kleine inkijk in het leven van 

enkele horecazaken tijdens corona. 
 

Restaurant Het Hagen/Steakhouse Buffalo Bill te Haaksbergen 
Saskia Overzee-Boenders en Nick Laarhuis 

 
1. De horecazaken kregen op 15 maart te horen dat ze per direct moesten 

sluiten ('s avonds om 18.00 uur). Wat waren jullie gedachten en hoe zijn 
jullie die avond doorgekomen? 

Op het moment van berichtgeving moest de drukte bij ons voor de zondagavond 
in ons Steakhouse nog beginnen. De tafels die op dat moment in het restaurant 

aanwezig waren, hebben wij op de normale manier bediend. De reserveringen 
die daarop volgden, hebben we helaas niet mogen verwelkomen in ons 

restaurant. Gelukkig hadden wij al de mogelijkheid om bij ons af te halen en 

deze gasten hebben veelal gekozen om iets af te halen op deze bijzondere 
zondagavond. 
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2. Hoe gaat het nu met de zaak? Menig zaak heeft maaltijden verkocht. 

Hebben jullie op deze manier een goede band met de klanten kunnen 
houden? 

Bij het Steakhouse zijn wij doorgegaan met de mogelijkheid tot afhalen. Het 

was mooi om te zien dat vele gasten die wij doorgaans mogen verwelkomen in 
ons restaurant de moeite namen om ons een hart onder de riem te steken en 

meerdere keren kwamen afhalen.  

Bij Het Hagen lag na de bewuste zondag alles ‘op zijn gat’. Geen feesten, geen 
bruiloften en geen evenementen. 

 
3. Hebben jullie nieuwe ideeën gekregen qua verkoop en hoe gaat dat? 
Wij deden voorheen regelmatig bierproeverijen bij Het Hagen of op locatie. Deze 
zijn wij nu online gaan verkopen waarbij we de speciaal bieren bij de mensen 

thuisbrachten en via online vlogs wat leuke side information gaven. Zowel in 

Beckum als in de rest van de regio hebben we veel mensen het horecagevoel 
naar de huiskamer gebracht. Ook hebben we een nieuw plan voor Het Hagen 

voor de eerste periode na de corona. Bruiloften en grote evenementen gaan 
helaas nog niet plaatsvinden maar ons terras mag wel open. Deze gaan wij 

omtoveren tot pop up Biergarten met heerlijke bites maar ook speciaal bier van 

lokale brouwers. 
 

4. Wat hebben jullie allemaal moeten doen om op 1 juni open te gaan? 
Alle maatregelen zijn per gemeente anders en op moment van schrijven nog 

niet helemaal bekend. Om te beginnen gaan we ervoor zorgen dat de 30 
personen die we binnen mogen verwelkomen zo ver mogelijk uit elkaar kunnen 

gaan zitten zonder dat de gezelligheid van onze zaak verdwijnt. Mensen zoeken 

de horeca op voor gezelligheid en dat moeten we hoe dan ook creëren. Logische 
looproutes, handgel in overvloed en nog vaker dan normaal schoonmaken zijn 

belangrijke maatregelen die wij gaan hanteren. 
 

5. Hoe zien jullie de toekomst? 
De horeca gaat een verandering doorstaan als het nieuwe normaal van Marc 
Rutte zal worden toegepast. Zie je het voor je? 1,5 meter afstand op een bruiloft 

of festival? Dat worden rare polonaises. Het is moeilijk te zeggen hoe het er 
over een tijd uit gaat zien maar het belangrijkste is dat we met zijn allen gezond 

blijven en gezond blijven nadenken. Samen met ons team blijven we positief, 

zetten we onze schouders eronder en hopen we het beste. 
 

6. Is iedereen (dus familie en medewerkers) gezond gebleven? 
Gelukkig hebben wij binnen het team geen last gehad van corona gevallen. Wél 

hebben we zowel privé als hier bij Het Hagen enkele uitvaartplechtigheden 
meegemaakt in de afgelopen periode. Pijnlijk en verdrietig om te zien dat 
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mensen elkaar niet kunnen troosten bij het verlies van een dierbare door 
aanwezig te zijn bij een plechtigheid of een knuffel te kunnen geven. 

 

 
 

Restaurant Fleur de Sel te Boekelo 
Marcel en Linda Vossebeld 

 
1. De horecazaken kregen op 15 maart te horen dat ze per direct moesten 

sluiten ('s avonds om 18.00 uur). Wat waren jullie gedachten en hoe zijn 
jullie die avond doorgekomen? 

We zagen wel aankomen dat er een sluiting zou komen, alleen niet zo abrupt. 

We moesten nu binnen 20 minuten de zaak ontruimen en de gemaakte 
reserveringen voor dezelfde avond allemaal afbellen. 

 
2. Hoe gaat het nu met de zaak? Menig zaak heeft maaltijden verkocht. 

Hebben jullie op deze manier een goede band met de klanten kunnen 
houden? 

We hebben onze normale afhaalservice omgezet in een bezorgservice, dit om 

geen mensen van buitenaf binnen te laten komen om onszelf en het personeel 

te beschermen tegen het virus. Dit wordt zeer positief ontvangen en behouden 
we toch het contact met onze gasten op gepaste afstand. 

 
3. Hebben jullie nieuwe ideeën gekregen qua verkoop en hoe gaat dat? 
Je moet creatiever worden. 
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4. Wat hebben jullie allemaal moeten doen om op 1 juni open te gaan? 
Op het moment van schrijven is er nog te veel onduidelijk en zijn wij ‘te klein’ 

om open te gaan en om aan alle regels te voldoen om voldoende omzet te 

creëren. 
 

5. Hoe zien jullie de toekomst? 
Afwachten. Het zal sowieso een zwaar jaar worden. We proberen positief te 

blijven en er het beste van te gaan maken. Gezondheid is voor ons veel 
belangrijker! 
 

6. Is iedereen (dus familie en medewerkers) gezond gebleven? 
Gelukkig zijn er bij ons, zowel privé als op het bedrijf, geen coronabesmettingen. 

 

 
 

Café Halfweg te Beckum 
Bennie Spanjer 

 

1. De horecazaken kregen op 15 maart te horen dat ze per direct moesten 
sluiten ('s avonds om 18.00 uur). Wat waren jullie gedachten en hoe zijn 
jullie die avond doorgekomen? 

We hadden het een beetje zien aankomen maar we hadden totaal niet verwacht 

dat we binnen een half uur moesten sluiten. Verder vonden we het totaal niet 
duidelijk wat betreft de afhaal dus hebben wij besloten alles dicht te doen. 

Daarna hebben we alles schoongemaakt.  

 
2. Hoe gaat het nu met de zaak? Menig zaak heeft maaltijden verkocht. 

Hebben jullie op deze manier een goede band met de klanten kunnen 
houden? 
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We hadden gelukkig altijd al de afhaal dus daar is niets aan veranderd. Maar 
we kunnen wel merken dat we verder dicht zitten en dat het minder is. We 

hadden ook nog een aantal buffetten staan maar deze konden helaas niet 

doorgaan. Er is op dit moment niet echt de ruimte om een gezellig praatje te 
maken. Dus de band met de gasten die nog eten op komen halen, voelt in deze 

tijd toch heel anders.  
 

3. Hebben jullie nieuwe ideeën gekregen qua verkoop en hoe gaat dat? 
Nee, wat dat betreft niet omdat wij altijd al aan afhaal hebben gedaan.  
 

 
 

4. Wat hebben jullie allemaal moeten doen om op 1 juni open te gaan? 
Wij moeten controlegesprekken voeren met de gasten, stickers op de vloer 

plakken en op de ramen komen de regels te hangen. We gaan proberen om zo 
veel mogelijk een eenrichtingsweg te creëren. En is het straks verplicht om op 

reservering te komen met uitzondering van het terras. Ook komen er schermen 
voor de afhaal. 
 

5. Hoe zien jullie de toekomst? 
Ingewikkeld. We zijn blij dat we weer open mogen maar het wordt wel anders 

met alle maatregelen. We hopen dat dit niet te lang meer duurt en dat we snel 
de bar weer vol hebben zitten.  

 

6. Is iedereen (dus familie en medewerkers) gezond gebleven? 
Ja, gelukkig wel! 

                                                                              Bernadette Morskieft 
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Algemene kennisgeving leden sv. TVO Beckum  
 

HYBRIDEVOETBALVELD, HET IS ZOVER!  
 

Al geruime tijd zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente over 
verbeteren van een veld op sportcomplex de Kruud’nhof. Oorspronkelijk 
voor het aanleggen van een kunstgrasveld, echter door de grootte van onze 
club, bezuinigingen en een ander beleid bij de gemeente is het niet meer 
verantwoord een kunstgrasveld aan te leggen in Beckum. Ook zouden de 
lasten voor T.V.O. dermate hoog worden dat een forse contributieverhoging 
nodig zou zijn om dit alles te bekostigen. Achterhaald door de tijd, discussie 
over korrels en nieuwe technieken is er gekeken naar alternatieve 
oplossingen en die hebben we gevonden. We vertellen dan ook geen nieuws 
dat een hybrideveld de voorkeur heeft zowel qua kosten maar zeker de 
belangrijkste reden, het speelplezier.  
 

Met trots kunnen we dan nu bekend maken dat we, in samenwerking met 
de gemeente Hengelo, definitief kunnen melden dat een hybrideveld 
haalbaar is. De kosten voor het veld zijn bekend en op basis daarvan kunnen 
we een huurprijs per jaar berekenen.  
 

Indien de gemeente de aannemer binnenkort opdracht geeft, zullen voor de 
start van het komende seizoen de werkzaamheden afgerond zijn en 
beschikken we over een schitterend nieuw hybrideveld. Het veld komt te 
liggen op het bestaande veld 2 waarbij deze iets verschoven/uitgebreid 
wordt richting de vijver in de tuin van de kerk waardoor het qua afmeting 
voldoet aan de eisen van KNVB. (Zie tekening > 
www.beckum.nl/tvo/voetbal) We zijn zeer dankbaar dat de Blasius Parochie 
mee wil werken en toestemming verleent voor uitbreiding aan deze zijde.  
De kosten voor de aanleg van het veld worden door de gemeente Hengelo 
gedragen. T.V.O. moet daarvoor een bijdrage leveren van 40% van deze 
kosten verdeeld over een looptijd van 15 jaar in de vorm van huur. Wel 
willen we de jaarlijkse kosten zo laag mogelijk houden daarom hebben we 
ook de afspraak met de gemeente en de aannemer kunnen maken dat we 
onderdelen van het werk zelf uit mogen voeren. De bezuiniging die dit met 
zich mee brengt komt volledig ten goede aan T.V.O. waardoor de 
uiteindelijke huur per jaar aanmerkelijk lager wordt. We hebben berekend 
wat dit voor de club betekend en verwachten dat, indien we een aantal 
activiteiten zelf kunnen uitvoeren, een eventuele contributieverhoging 
minimaal zal zijn.  
 

http://www.beckum.nl/tvo/voetbal/
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Om dit te kunnen bewerkstelligen doen we een beroep op een aantal 
sponsoren en vragen hen of ze op één of andere wijze een fysieke bijdrage 
willen leveren. Alleen met sponsoren gaat ons dat niet lukken, daarom doen 
we ook een beroep op onze leden om ons hierin te helpen. We zullen actief 
mensen gaan benaderen maar heb je op voorhand al zoiets van dat doen 
we samen en ik wil graag mijn bijdrage leveren zodat we de voetbal ook in 
de toekomst op een prettige betaalbare wijze kunnen blijven uitoefenen, 
meld je dan aan! Dit kan bij één van onderstaande personen van de hybride 
commissie:  
Alfred Damhuis, Alfons Harink, Ronnie Morsink, John Frongink,  Eric Pelle 
 

We hebben al veel leden gesproken en iedereen is enthousiast, toch dienen 
we formeel nog wel de goedkeuring van de leden te krijgen. Hiervoor zal 
er op 2 juni een buitengewone algemene ledenvergadering 
gehouden worden. Op de agenda staat de toestemming voor het 
aanleggen van het hybrideveld.  
 

In verband met de maatregelen ter voorkoming op besmetting Covid-19 
(corona virus) is het niet toegestaan om te binnen te vergaderen. We zijn 
dan ook blij dat de veiligheidsregio Twente heeft ingestemd met het houden 
van deze vergadering op het voetbalveld, uiteraard wel met inachtneming 
van alle maatregelen die daarvoor gelden zoals de onderlinge afstand van 
1,5 meter. We verwachten dan ook, indien u deel neemt aan de vergadering, 
dat u de aanwijzingen van ons opvolgt. De voorbereidingen voor verlengen 
van het veld zodat de afmetingen voldoen aan de KNVB eis zijn al wel 
begonnen aangezien die ook noodzakelijk zijn.  
 
NOG ENKELE FEITEN TENSLOTTE 

‘Een tijdschema is er niet echt wanneer de aannemer gaat starten, 

eerst moeten de leden nog toestemming geven dat is dan 2 juni om 

20.00 uur op het voetbalveld, staat ook al wel op de site van de 

voetbal omni etc. Wel is de verwachting dat het veld medio juli 

ingezaaid is zodat het gras kan gaan groeien. Wel willen we het veld 

(lees gras) de tijd geven om zich goed te wortelen en zal het veld nog 

niet direct in het nieuwe seizoen gebruikt gaan worden. Het veld wordt 

daarnaast voorzien van beregening installatie zodat het slepen met 

slangen en sproeiers voor dat veld niet meer nodig is. Ook wordt het 

veld voorzien van nieuwe lichtmasten (led)’. 

 
                                                    Namens Omni TVO Beckum, Eric Pelle 
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Net een jaar geleden op 26 mei 2019; TO1 kampioen en promotie 

naar de 3e klasse na een knappe 3-2 zege op Sp. Overdinkel… 

    

 
 

Na afgelopen weekend ‘gladdighèèd’ tussen veld 2 en pastorievijver met op de 
achtergrond de TVO kleedkamers…Het hybrideveld komt eraan! 

 
 

https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/tvo-in-zenuwslopende-slotfase-naar-de-titel~a0f1d92b/149293792/
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 >>  Het TVO Gilde bestaat 20 jaar!  << 
 

Zo tijdens deze memorabele tijd van ‘het nieuwe normaal’ moeten we even aandacht 
vragen voor een aspect, dat zeker ieders aandacht verdiend. In 2000 werd de aanzet 
gegeven tot het oprichten van Het TVO Gilde.  
 

Gewoon spontaan ontstaan in de bestuurs-gelederen van TVO. Gevormd door 
bestuurs- en commissieleden en andere betrokken TVO ers. Die graag via een jaarlijkse 
bijdrage steun willen geven aan een donatie van een nuttig doel voor de sv. TVO.  
Inderdaad, dit jaar bestaat Het TVO Gilde dus 20 jaar. Van - aanvankelijk met een 
startaantal van zo’n 67 leden -  uitgegroeid tot een trouwe groep van 87 leden. De 
basisregels van het TVO Gilde zijn al eerder toegelicht en in principe even simpel als 
doeltreffend gebleken. Je hebt hart voor TVO en wilt graag deel uitmaken van die groep 
tot steun van TVO in het algemeen. En in de afgelopen 20 jaar zijn vele tientallen 
verzoeken vanuit de afdelingen tot materiële steun gehonoreerd! 
Het TVO Gilde heeft in 20 jaar op veel fronten financiële steun gegeven aan alle 
afdelingen. Straks op de najaarsvergadering van TVO omni kunnen weer wensen in 

stemming worden gebracht! We zijn trots op TVO en op de TVO Gildeleden die jaarlijks 
zorgen voor extra impuls voor de sport!!!  
 

En zomaar een idee; Wie weet, kan dat dit najaar nog eens onderstreept worden.  
Als we straks het nieuwe pad vanaf de kleedkamers naar het hoofdveld  gaan doneren 
en het TVO Gildepad gaan noemen?  Ik zou zeggen TVO Gildeleden, denk er over na… 
                                                                                                            Gildevoorzitter Jan Ottink 

 
 

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 SCHMITZ;  053-5721763 
MAANDAG   : 13.00 – 17.00 uur 

                         DINSDAG             : 16.00 – 21.00 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 
 


