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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………………………………  04                                                               
Het nieuwe normaal, over het allesbeheersende gegeven dat coronavirus heet. 

We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Hoe lang nog? Deze april BBB 
tracht in aangepaste vorm en digitaal – zo goed en kwaad als het kan – u zo 

volledig mogelijk te informeren over Beckumer zaken. En dat zijn er nog vele…. 
 

OOK IN APRIL 2020…. HISTORISCHE FEITEN…. 
CORONA VIJAND NUMMER ÉÉN 

AFGELAST-GEANNULEERD- VERSCHOVEN-GESLOTEN 

1 ½ meter afstand houden 

Het nieuwe normaal 

Intelligente lockdown; wanneer versoepeling maatregelen? 

BREAKING NEWS; 21 april sprak Rutte; basisscholen weer open 
en kinderen mogen sporten!!! 

 

 

Kort laatste week nieuws… 
• Paasvuren en eieren verstoppen werden alom afgeblazen, ook in 

Hoonhook!.. 

• De film Lina, waarbij ook Levenslust (Proggiehoes) een steentje 

bijdroeg,  werd onlangs opgenomen… 

• Irene van Staveren uit Beckum gaf in Tubantia haar deskundige visie 

over een gezonde economie wereldwijd… 

• De eikenprocessierups wordt dit jaar, ook reeds in Beckum, preventief 
bestreden… 

• Er wordt al volop gesproeid op de gerenoveerde TVO velden 1 en 3, 
gaat er goed uitzien. Zoals ook veld 2 wordt omgetoverd tot hybrideveld 

 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 MEI 2020 
Gezien de stand van zaken alleen weer digitaal vanwege het coronavirus 
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Wat U Leest In Deze April BBB 
 

BBB ook deze keer digitaal. Oorzaak; coronavirus 

Laatste week nieuws 

Inhoudsopgave 
75 jaar bevrijding, ook in Beckum 

Vragen van BBB over de coronaperiode bij de Bleek 
Veranderingen langs Geurdsweg; column Knitto 

TVO handbal en voetbal; competities afgebroken! 
Luk akkefietjes 

Slachtoffers (2) , column Eggbird 

Twintig voorzetten op Tom Ellenbroek 
Het is stil in en om De Bleek 

Nieuws Vrouw Actief Beckum 
Pasen 2020, poëzie Daniël Lohues 

Het TVO Gilde bestaat 20 jaar; extra impuls voor de sport 

Sluiting Blasiuskerk Beckum uitgesteld 
Zomerfeesten in de regio; wat kan nog doorgaan? 

Omni-TVO getroffen door coronavirus 
Twentsche Noabers Fonds steunt SAMEN BOUWEN AAN BECKUM 

Op en rond de Kruudnhof, aanleg hybrideveld op schema 
TVO volleydames gepromoveerd 

Datumbank 

Gezondheidscentrum in pastorie 

 
 

75 JAAR BEVRIJDING,  
ook in Beckum 
 

We werden eind maart-begin april overspoeld met verhalen die 
betrekking hadden op de bevrijding van het Twentse gebied. Waar 

Nederland tussen 1940 – 1945 bezet was door het Duitse leger. En op 
1e Paasdag 1 april 1945 konden de geallieerden een bres slaan in de 

Duitse overheersing van het grootste deel van Twente.  

Ook in en rond Beckum heeft zich in die jaren van alles afgespeeld. Kleine 
gebeurtenissen, razzia’s, onderduikacties, overvallen, schuilkelders, 
aanslagen, vluchtpogingen, heldendaden  en andere oorlogsincidenten. 
In het lijvige historische gedenkboek ‘100 JAAR BECKUM EN DE 
BCKUMERS  1900-2000, dat in 2016 verscheen, staan al die verhalen 
gedetailleerd opgetekend. 
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In dat boek heb ik ook een deel van die totale Beckumer geschiedenis 
geschreven. Met als voornaamste bron konden we putten uit materiaal 
van het Historisch Archief Beckum eo. Aukje Krommendijk tekende voor 
de eindredactie. Het boek kende een voortvarende verkoop en zo’n 1000 
stuks werden verkocht. 
Met meer dan 10 pagina’s aan teksten en foto’s is daarin aandacht 
besteed aan de 2e wereldoorlog. En 75 jaar bevrijding, dat dus begin 
april werd herdacht in allerlei terugblikken, verdient zeker ook een plaats 
in Beckum Beter Bekeken. 
 
In het boek Beckum en de Beckumers worden in Beckum de 
oorlogssituaties toentertijd beschreven. Hierbij heeft vooral Herman 
Meijer verschillende spannende voorvallen opgetekend.  
In willekeurige volgorde zijn hier een aantal samenvattingen van 
gebeurtenissen die de revue passeerden in die oorlogsjaren. 
In het gebied Altena’s bos, bij Oldenhof en Pot waren ontsnappingen aan 
de Duitse soldaten. Soms mede dankzij hulp van omwonenden en ‘loyale 
Duitsers’. Beckumers werden opgepakt en te werk gesteld in de Duitse 
oorlogsindustrie. Overal in Oele, Hoonhook, Stepelo en Huttenveeld-
Kattenköppe zaten onderduikers. Bij Wijlens (KnoefJan) een hele groep. 
En er werden paarden met wagens gevorderd en een overvliegend 
vliegtuig verloor een bom, die ontplofte in de Wiele Moate, achter Jan 
Vossebeld in het Boet’nveeld gebied. Het onverschrokken optreden van 
jachtopziener Bosma bij diverse confrontaties met de Duitse soldaten 
werd door TC Tubantia begin april nog in een paginagroot artikel belicht.  
 
Wat ook vermeldenswaardig was in de verhalen van Herman Meijer. Het 
onderduiken bij de familie OttinkMans in Stepelo. Hier werden tijdelijk 
vluchtelingen opgevangen, o.a. een Oostenrijker die een vreselijke hekel 
aan het Nazidom had. ’s Avonds werd zijn vrachtwagen beschoten door 
een Engelse jager, de wagen is compleet uitgebrand op de Eibergseweg. 
De soldaat vluchtte naar Ottink en zijn uniform werd meteen verbrand 
in een grote kachel in de huiskamer. ‘Ik kwam net binnen toen Gerard 
het laatste stuk in de kachel stopte. Wanneer de razzia’s intensief 
werden, gingen we naar OttinkMans en konden er altijd slapen, maar 
wel op de aardedonkere hooizolder. Gerard (roodharige Grèètske) 
begeleidde ons naar boven en zei dan;“Now jongs, noe mö’j oe mar een 
pleatske opzeuk’n”. 
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Met BössenGeart in de 
biet’nkoele 
Een keer zijn we doorverwezen 
naar Ten Thije (de Keizer), de 
oude Ten Thije zat ’s avonds in 
de keuken en was alleen op. 
Hij vertelde ons, dat hij ons 
niet kon plaatsen, alles zat vol. 
Maar een oplossing was de 
bietenkuil buiten. Aan de 
voorkant zagen we een grote 
kist, waar al een man in lag.  

Hengelo in puin’ (foto uit ‘Overijssel viert 75 jaar vrijheid’) 
 

“Dit is BössenGeart (Nijland)”, zei Ten Thije. Mijn broer Johan moest 
vlak tegen Böss’nGeart aanliggen en ik net andersom ernaast. Er waren 
geen dekens of kussens, alleen een dikke laag stro. Het regende die 
nacht geweldig, de bieten lagen onder water en het stro was ’s 
morgens klam. Maar wij hadden kort maar goed geslapen alhoewel 
mijn broer zwaar verkouden was geworden.  
 
Vlakbij ’t Proggiehoes bevond zich het hulppostkantoor dat over een 
telefoon beschikte. Het werd gerund door kleermaker Vossebeld, die met 
een Duitse vrouw Paula was getrouwd. „Mijn vader moest eens 
telefonisch een kwestie regelen over onderduikers, terwijl er Duitse 
militairen zaten te kaarten. Bel maar rustig op, zei de vrouw, het zijn 
goeie jongens. Die soldaten hielden zich wel gedeisd, die waren al lang 
blij dat ze niet aan het oostfront zaten.” 
 
Volgens de overlevering heerste er in Beckum na de bevrijding een grote 
opluchting. En bij Lonink (ten Dam) op de delle en buiten in een tent 
voor de niendeur werd een groot feest gevierd door evacuees, ex-
onderduikers en inwoners. ’s Morgens na het feest konden de boeren 
meteen beginnen met het koeien melken… 
 

Veel tekstdelen staan uitgebreid vermeld in het boek ‘100 jaar 
Beckum en de Beckumers’ 1900 - 2000. 
                                                                                        Jan Ottink 
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BBB vragen over de Coronaperiode bij De Bleek 
 

Basisschoolkinderen volgen momenteel lessen en krijgen opdrachten 

grotendeels via het online systeem. Wordt ook nog individueel fysiek 
lesgegeven op school?  

Er zijn kinderen in school, dit is echter alleen voor noodopvang. Het gaat dan 
om kinderen waarvan 1 van de ouders in cruciale beroepen of vitale processen 

werken. Je moet echt denken aan opvang. Natuurlijk nemen kinderen het 

thuiswerk mee naar school en gaan daar mee aan de slag. Wanneer er door de 
leerkrachten via Google Meet instructie wordt gegeven doen de kinderen 

gewoon mee via een chromebook. Aandacht is er natuurlijk altijd. Wat echt 
super mooi is is dat de peuters ook volop meedoen met de activiteiten en 

opdrachten. Samen met de juf Yvette en Juf Dianne van groep 1-2 bereidt juf 
Ellen activiteiten voor die ook door de peuters worden gedaan. Fanatiek dat ze 

zijn met z’n allen. 

Hoe gebeurt het inleveren van opdrachten/werken? 
Inleveren van werk gaat digitaal. Als dit digitaal gemaakt is. Er wordt soms ook 

een foto gemaakt van het werk. Via de computer kunnen de leerkrachten zien 
en bijhouden wat de kinderen maken. Het werk dat via de werkpakketten (2 x 

een uitgifte moment) gemaakt wordt kan zelfstandig nagekeken worden door 

kinderen of ouders. Dit staat allemaal klaar in ons systeem Google Drive 
waarmee wij werken. Ook de creatieve en ontdekkende opdrachten worden niet 

vergeten. We zien echt de meest prachtige creaties voorbij komen.  
Kan via deze manier wel het volledige lespakket gegeven worden, wat 

het jaar door gepland wordt? Voor welke klassen geldt dit ‘nood’- 

systeem? 
Dit thuiswerken geldt voor alle kinderen. Iedere groep biedt aan wat past bij de 

leerstof van de groep. Ik heb diep respect en ben super TROTS op de collega’s 
die het onderwijs binnen een korte periode helemaal in een leren-op-afstand-

jasje hebben gegoten. Ik krijg regelmatig terug van het team “ Wat leren wij 
toch veel deze periode”. Iedereen is vol goede moed en er is werkelijk nog geen 

onvertogen woord gevallen. Er wordt echt meer dan hard gewerkt. Eigenlijk ben 

je de hele week bezig met je lessen en hoe het met de kinderen gaat. Je ziet ze 
zomaar een hele periode niet meer live, voor je neus in een groepssituatie. En 

dat is heel, heel onwerkelijk voor onderwijsmensen.  
Aan mij de taak om af en toe op de rem te trappen en te zeggen “ Nu is het 

echt even NIKS tijd”.  

Wij proberen zo goed mogelijk het lesprogramma te volgen. Er wordt instructie 
gegeven door leerkrachten, en er zijn tussen 10.00 en 14.00 uur iedere dag 

vraag momenten via mail, bellen of app. De leerkrachten staan de hele week in 
contact met de ouders, en naarmate je hoger in de groepen komt is er contact 

met de kinderen. Kinderen leren ook echt zelf te vragen, soms kom je er achter 
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dat een kind dat niet durft of niet weet hoe dit moet. Weer een mooi bijeffect 
in deze periode Echt gaaf om te zien hoe de betrokkenheid is van iedereen.  

Komt door dit noodzakelijke alternatief het leerniveau niet in het 

gedrang? 
Dat weet ik niet. Natuurlijk zullen kinderen allemaal op een eigen manier lesstof 

tot zich nemen op dit moment en in deze situatie. Door de instructiemomenten 
weten de kinderen hoe ze een som of een taalopdracht moeten uitvoeren. En 

veel stof is ook herhaling. Na het instructiemoment is er ook nog tijd voor een 

extra uitlegmoment. De kinderen die het snappen kunnen dan zelf aan het werk. 
Na deze periode vind ik het belangrijker hoe de kinderen sociaal emotioneel de 

periode doorgekomen zijn. Hoe de kinderen er didactisch voorstaan is ook nog 
een mooie. Ik ben van mening dat wij moeten kijken wat het kind nodig heeft 

om verder te kunnen in het onderwijs. Waar sluiten wij aan bij daar waar het 
kind gebleven is. Ik kijk echt met meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid uit 

naar de persconferentie van 21 april van onze Mark Rutte. En hoe wij na de 

meivakantie verder gaan met ons onderwijs. Gaan we op volle oorlogssterkte 
de laatste periode in van het schooljaar of moeten wij ons richten op gepast 

onderwijs met steeds meer een beetje terug naar de “normale” situatie van voor 
16 maart 2020.  

 De leerlingen van groep 8 die overgaan naar voortgezet onderwijs: 

Is de beoordeling; naar welk niveau nu niet een meer lastige factor 
geworden? 

Volmondig NEE! Wij volgen kinderen de hele schoolloopbaan en hebben ze 
haarscherp in beeld. Met het hele team werken wij er 8 jaar aan om kinderen 

aan het eind van de basisschool zo goed mogelijk verder te laten gaan met hun 
ontwikkeling. De expertise van de leerkrachten is zo groot dat ze de kinderen 

prima zonder de eindtoets kunnen plaatsen op de juiste plek na de basisschool. 

Stiekem is dat al gedaan net voor de voorjaarsvakantie. Toen waren de 
definitieve adviesgesprekken. Wat ikzelf (en dat zeg ik op eigen titel) een 

voordeel vind is dat wanneer je een eindtoets weghaalt je een heel schooljaar 
belangrijk maakt voor groep 8 ers. Veel, echt veel te vaak hoor je van kinderen… 

zo CITO gedaan nu is het klaar. M.i. echt niet. Dat zou betekenen dat je vanaf 

half april niets meer zou moeten. Wanneer je dan in september weer start mis 
je wel 4 maanden onderwijstijd. Het gaat natuurlijk niet om de didactische kant 

maar ook om de positieve sociale dynamiek in een groep. Het is belangrijk om 
groep 8 op een super gave manier af te sluiten met een eindmusical, een kamp 

en een knallend uitkrui moment. De laatste maanden in groep 8 zijn de mooiste 

van de hele basisschoolperiode. Je sluit een periode af van heel veel uren met 
veelal dezelfde kinderen. Dit vraagt wat van de kinderen en de leerkrachten. 

Graag wil ik ook, en ik kan het niet vaak genoeg doen, alle ouder(s)/verzorger(s) 
bedanken voor hun inzet en flexibiliteit om de kinderen te begeleiden in het 

thuisonderwijs. Ons tip is dan ook altijd…. Zorg voor een vast ritueel op de dag. 
LUKT HET EVEN NIET! GA DAN IETS ONTSPANNENDS DOEN. En wordt ook 

goed in NIKS doen.                                                                      Petra Kok 
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Grote veranderingen, zo dichtbij,  
WAT GAAT HET ALLEMAAL SNEL…                      column 
 

Een fietstochtje zomaar op een zonnige vrijdagmiddag – in deze 
tijd van het coronavirus ‘alles in de economische wereld op slot’ 
en maar even uitwaaien - deed mij feitelijk verbazen. Route 
Deldenerdijk- Geurdsweg, Watermolen Oele-Olde Meulenweg.  

Natuurlijk is niemand ontgaan, dat de laatste 4-6 jaar het gebied 
Ganzebosweg-Eetgerinksweg- Bellersweg danig op de schop was 
genomen. Akzo Nobel Hengelo had een veelbelovend gebied ontdekt 
vwb. proefboringen naar zout. En dat betekende een complete ‘ombouw’ 
van het rustieke gebied. Grote stroken grond werden omgeploegd, 
wallen van stro dienden geluid -en licht- te dempen ter wille van 
omwonenden en  proefstations werden ingericht. Intussen was de 
zoutfabriek van Akzo Nobel overgenomen door Nouryon, een vroegere 
tak van Akzo Nobel Deventer. Een move, die niet iedereen direct 
begreep, maar dat even terzijde….  

Langs de Geurdsweg staat het landelijke gebied inmiddels ook compleet 
op de kop. Want vanaf de Engelbertsweg worden leidingen geboord en 
gelegd door het bos richting en onderdoor de Haaksbergerstraat. 
Jazeker, techniek staat voor niets heden ten dage… Waar voor het 
Ossenveeld, jawel het Pinksterfeestterrein de laatste decennia, het hele 
proefboor circus naar zout de omgeving totaal op zijn kop zette. 
Aanwonenden zullen aanvankelijk met vragende blikken en 
hoofdschuddend de hele grond-evolutie aanschouwd hebben. Nemen we 
aan. Maar de expansiedrift van de voormalige Akzo Nobel loot was niet 
te stoppen. Aldus is ook in het gebied tussen Haaksbergerstraat en 
Geurdsweg in Oele een ware metamorfose ontstaan. Compleet met 
kranen, graafwerk, ijzeren rijplaten, een buffer van strobalen en een 
kilometer lange dikke zwarte pijpleiding voor het nog aan te leggen 
boorstation. En voor aanstaande Pinksterfeesten zou het wel eens 
kunnen zijn, dat de locatie waar Gek in Drek werd gehouden, niet meer 
voor dat spannende feestonderdeel geschikt is (na dit jaar!). Want er 
zijn ter plaatse vitale leidingen gelegd als onderdeel van het hele zout-
proefboor-project van Nouryon. De tijd zal het leren.  
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Het tweede deel van de fietstocht liet een onaangetast beeld zien van 
het ware oude Oele.  
In de bocht bij Nijenhuis staat de tijd al tientallen jaren stil, de nostalgie 
golft je tegemoet. Vanaf het smalle fiets-looppad dat richting de 
watermolen voert zie je het brede, rustieke landschap en daarachter 
heeft de A35 resoluut met het voortrazende verkeer de rust van weleer 
definitief beëindigd. Lekker druk bij de Watermolen met recreërende 
mensen, veelal lopend, fietsend. Aan de Olde Meulenweg is naast de 
carpoolplaats een picknickbank geplaatst. Even relaxen in de schrale zon. 
Via het voormalige Bleekhuis naast de Oelerbeek, opgericht in 1830 en 
nu als Nostslgie Garden ingericht, (leert het toeristenbord aldaar) voert 
de tocht terug naar Beckum. Een ervaring rijker – zo dichtbij eigenlijk - 
maar de middag was  goed besteed!  
                                                                                           Knitto  

 

 
Competities TVO HANDBAL EN VOETBAL beëindigd! 
GELUK BIJ EEN ONGELUK? Ligt eraan hoe je het bekijkt 
 

TVO handbal is in ieder geval opgelucht dat de competitie vroegtijdig 
beëindigd is. Na een voorspoedige start moesten dames 1 en 2 

vanwege blessures en te smalle selecties geregeld passen met 

degradatiezorgen tot gevolg. Britt Veldhuis schetst de situatie. 
 

De handbalcompetitie 2019/2020 is eind maart beëindigd. Wegens het 
Coronavirus heeft het bestuur van het NHV dit besluit genomen. Dat 
betekent dat de competitie 2019/2020 geen reglementaire 
promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van 
promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot 
gevolg kon hebben. Voor DS1 en DS2 is dit een grote opluchting. Beide 
stonden op de laatste plaats in de competitie.  
 

DS1 maakten het ook dit jaar weer spannend. In het begin van de 
competitie begonnen zij heel erg goed. Maar halverwege de competitie 
kwam de degradatiezone steeds meer in zicht. DS1 kampte met veel 
blessures, en door een smalle selectie hebben geen wedstrijd met een 
volledig team kunnen spelen. Milou Veldhuis is vorig al afgehaakt wegens 
blessures en Joyce gaat stoppen als keepster. Gelukkig is Sophie 
Gerritsen haar waardige vervanger. Ook konden we veel beroep doen op 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 4 2020 
pagina 10 

de jeugd en DS2. Zonder deze toppers hadden wij ons hoofd niet boven 
water kunnen houden. Met nog 3 wedstrijden te gaan stonden we op de 
laatste plek met gelijk aantal punten als WHC en OBW op 2 punten 
voorsprong. Het zou weer een spannende slotfase worden, maar er was 
nog van alles mogelijk. Gelukkig werden wij vorige week bevrijd met het 
bericht dat de handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd werd.. 
 
 

 
Britt Veldhuis in volle actie, scorend voor TVO1 handbal 

 

Bij DS2 verliep het seizoen wat minder. Het team kreeg er veel nieuwe 
speelsters bij en het was even wennen aan elkaar. De meesten 
wedstrijden werden nipt verloren, dus dat was heel erg jammer en soms 
ook frustrerend. Met 3 punten achterstand op de voorlaatste was het 
onmogelijk om uit de degradatiezone te kruipen. Een grote opluchting 
dus dat de handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd werd. Een aantal 
dames hebben helaas besloten om te stoppen, waaronder de keeper. 
Daarom zijn wij nog op zoek naar een nieuwe keeper voor  
DS2. Ben jij diegene of ken jij iemand? Neem dan contact op via 
info@tvohandbal.nl. 
Op 5 april kwam een nieuwe ontwikkeling binnen. ‘DS2 heeft vrijwillig 
besloten om alsnog uit de competitie te stappen. Als team willen ze even 
een stapje terug te doen’.  

mailto:info@tvohandbal.nl
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Voor een aantal jeugdteams was de berichtgeving wat minder leuk. Veel 
teams speelden bovenin mee, en de C1 stond zelfs ongeslagen 
bovenaan. Het was een teleurstelling, maar wel een heel mooi seizoen 
om op terug te kijken. Volgend jaar dus opnieuw knallen! 
Weer met begeleiding van Danielle en Milou en trainer Georg Weber. 
                                                           Met vriendelijke groet, Britt Veldhuis 

 
 

ONGEKEND SUCCES VOOR TVO 1 VOETBAL in de 3e klasse! 
 

Dat verdiend direct een toelichting. Na de 17e speelronde stond TVO 
op 26 punten met nog 9 partijen te gaan op een gedeelde 5e plaats. 

Wat een luxe kun je zeggen. Toen kwam dat beruchte coronavirus….. 
ook het (amateur)voetbal viel compleet stil in Nederland. 
 

Maar wat nu? 
Vroegen clubbestuurders, trainers en spelers zich vanaf 10 maart af. 
Want de competities werden stilgelegd, tot nader order. Volgende 
maatregelen; Nederland in een verdergaand isolement betekenden; 
meer dan 10 personen bijeen is niet toegestaan, zelfs maximaal 3 
personen bij elkaar – met onderlinge afstand van 1 ½  meter was alleen 
nog mogelijk. Tussendoor werd ook tot complete sluiting van alle 
sportaccommodaties besloten.  Dus ook groepstrainingen bij sportclubs 
is al 3 weken niet meer mogelijk.  
 
 
Op 31 maart viel dan de beslissing, daags voor 1 april, hoe kenmerkend 
kan het zijn… Uiteraard was de eerste reactie in het TVO kamp er 
overwegend een van teleurstelling. Speel je een knap seizoen in de 3e 
klasse en lijkt een plaats minstens boven de middenmoot haalbaar en 
dan wordt de competitie voortijdig beëindigd. Geen kampioenen, geen 
degradaties bij de amateur-voetbaltak. Voor de eerstgenoemde ploegen 
met kansen op de titel een teleurstelling. Maar degradatiekandidaten 
zullen opgelucht ademhalen.  
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Aaron van Laar in een winnend duel van TVO  tegen WVV34. Het werd een  

3-3 remise, maar de return is dit seizoen van de baan! Jammer. 
 

Trainer Danny Ottink van TVO is al volop bezig om de komende maanden 
trainingen zinvol in te plannen met het oog op de nieuwe competitie. 
(Dit samen met trainer Harold Oude Veldhuis, die nieuw begint bij TVO). 
Gaan we de competitievoorbereiding vroeg starten met een tussentijdse 
pauze? Bekerschema bekijken, mogelijk weer Tukkercup? Wordt inder-
daad straks de nieuwe competitie gespeeld met dezelfde clubs in de 3e 
klasse A? Vragen dus die de KNVB binnenkort moet beantwoorden. 
En wat de komende 1e selectie betreft; een voorlopige inschatting was 
aanvankelijk dat wellicht 2 spelers zouden stoppen. Maar begin april lijkt 
dat de huidige groep - op een speler na -, gezien het fraaie (te vroeg) 
afgelopen seizoen, zeker nog ambities heeft om door te gaan! Gewoon 
honger naar de bal heet zoiets na de lange periode van relatieve rust! 
 

Ook voor de lagere elftallen en van TVO volgde dus medio maart 
het abrupte  einde van de competitie. Hieronder de eindstanden 
na ¾ competitie van de seniorenteams ! 
TVO 2 7e plaats, 14 – 20  27-21 

TVO 3 2e plaats, 13 – 30  42-15 
TVO 4 1e plaats, 12 – 27  50-29 

TVO 5 9e plaats, 12 – 11  32-44 

De jeugdelftallen waren net gestart met de voorjaarscompetitie!                                                                                                                     
                                                                                       Jan Ottink 
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‘Gefeliciteerd met unieke prestatie’ 
TVO 1 heeft een unieke prestatie geleverd, want in 1978 werd uit 22 wedstrijden 
22 punten gehaald dus de helft van het mogelijke aantal  (maar twee punten 

per overwinning) en nu uit 17 wedstrijden 26 punten. dat zou 25 punten zijn, 
namelijk 17 keer  anderhalve punt is 25 punten, dus een fractie beter.  

Na 87 jaar dus het beste resultaat in de TVO geschiedenis. een unieke 

prestatie. Gefeliciteerd het eerste elftal; de spelers en de staf! 
                                                 Jan Wijlens, erevoorzitter 

 
LUK AKKEFIETJES                                              column 
 

Ik heb toes ne dich’n hooltkachel in de veurkamer. En op de veurdelle 
steet ’n fnüspot, mer den döt al joar’n gin diens mear, dat dötte nig, wo’k 
eff’n zeng. Vrooger stokkert met cooks, kol’n, brikett’n en eader törf. Mer 
dat was vrogger, dat lig achter oons. Dat was dee tied dat de moo 
pannekook’n en oliebol’n bak’n op’t fnüs. En as toetje appelbiejees, dat 
schrief ie gleuk as appelbeignets. Dat hef den biedehaante snoeshaan 
van DeegrolnDiena mie later in’t oar flüstert, dat hef ze. En wieleu zowat 
met’n neuse vlak boam de volle panne in den dich’n walm van hette en 
rook… nig gezoond nee. Merre, ok den hooltkachel is veur sommige leu 
ne deurne in’t oog. Slech veur dat millijeu, veur oezölf en veur aandre 
leu. En veur’t klimaat natuurlijk. CO2, te völle stikstof, te völle vee, te 
völle dit en te völle dat. 
Afijn, van dat eeuwige genuil van dee zoerproem’n dee’t veur ne kloare 
weareld bunt en daagluks vesitaries ett’n op’n teelder hebt, heb ik alange 
get’n en droonk’n. doar kö’j kloar van op an. 
Good, ik mos dus hoolt heb’n voor den kachel en ’n pa wékke leen gung’t 
op trad nor de roasebuske. Doar ston ’n pa oale eek’n te verkommer’n. 
Ik zea nog wa teeng buurman IepkesTiens; dee kö’j zo nig van de beene 
zaang’, doar mo’j vergunning veur heb’n. Mer hee bulder’n van’t lach’n 
en zea dat den keal vd. gemeente den d’r oawer geet, zélf ’n pa 
gezoonde beume harre kapt. En doarbie dee oale eek’n in’t roasebuske 
bunt ok annetast deur dee eek’n-processierups, zeare met ne knipoog… 
Wie hebt er mar oppe woagt en gelukkig har Tiens het good veur meka 
met zonne motorzaage. Ik har alleen mar ne stoompe biele.. As ik doar 
alleen met har zit’n bökker’n oonder an dee eek’n, hak doar vedaag nog 
stoan te wossel, dat ha’k. Teeng’ 12 uur brach oons Mina met de fietse 
in de taske ‘n pa plekskes rong’stoete met ne has spek d’r tuske en ne 
mokke koffie. 
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Dat smaak’n IepnTiens – hef nog steurig gin vröwke – en mie merakels 
good. Merre ton ze wear nor hoes wol fiets’n, was’n veurbaand lek. Mos 
ik eas den baand plak’n en doar beunk ok nig zo haanig is, wok’ oe eff’n 
vertel’n. Ton ik ’n uurke later ’n baand harre plakt, har Tiens a wear twee 
eek’n van de beene zaagt…. Och ja, verschil möt er wean, of nig dan ! 
                                                                           HekselmesienHarry  

 
 

SLACHTOFFERS (vervolg!)… 
Knitto schreef in de laatste BBB een beschouwing over de (on)zin van 
het fenomeen ecoduct als oversteekplaats voor in het wild levende 

dieren in allerlei soorten en maten. 

 
Zijn conclusie kwam er op neer dat de aanleg van een dergelijk 
kunstwerk een weinig zinvolle operatie is omdat enerzijds dieren geen 
verkeersborden en verkeersregels kennen en dat er nog heel veel 
plekken in Beckum zijn waar voor deze dieren geen enkele veiligheid is 
ingebouwd als het gaat om oversteken van drukke verkeersaders. 
Gelukkig zijn er in Beckum wel veilige oversteekplaatsen gecreëerd. Zo 
hebben we de rotonde ter hoogte van de Wolfkaterweg, de tunnel onder 
de N739 en in Oele de veilige oversteek middels verkeerslichten bij de 
A35. Dat heeft het nodige overleg en een zak vol geld gekost met als 
enig doel om als verkeersdeelnemer veilig naar de overkant te kunnen. 
In tegenstelling tot de in het wild levende dieren kunnen mensen wel 
lezen en hebben ze al vanaf de basisschool geleerd hoe het verkeer en 
de daarbij behorende regels in elkaar steekt. 
Gemakzucht, onverschilligheid en het aan de laars lappen van regels 
zorgt ervoor dat we liever lopend en fietsend de straat oversteken bij 
café Halfweg en de tunnel links of rechts laten liggen, dat we liever links 
van de Haaksbergerstraat vanaf Oele tot in Stepelo, of zelfs 
Haaksbergen, aan de verkeerde kant van de weg fietsen en als het even 
kan ook nog zonder deugdelijke verlichting. Het lijkt wel of de regels 
alleen zijn gemaakt voor anderen en niet voor jou. Het is een houding 
die getuigt van weinig verantwoordelijkheidsgevoel en die bovendien 
een slecht voorbeeld is voor de jeugd. Misschien hadden we, de 
goedwillenden ten spijt, het geld van de tunnel moeten investeren in een 
ecoduct over de Deldenerdijk. 
                                                                                       Eggbird 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 4, 2020 
pagina 15 

Twintig voorzetten op….                 Tom Ellenbroek 
 

Even niet dus… Het coronavirus legt door zijn wereldwijde 
impact zoveel beslag op ons dagelijkse gebeuren, dat we dit 
hier nu even ‘in de hold zetten’ en aandacht vragen voor de 
kleinere, leuke dingen des levens! In de rondgang door Beckum 
- en incidenteel de regio - voor een Twintig Voorzetten bijdrage 
richting een zeker bij de sport alhier bekend persoon kwamen 
we terecht bij een 10 jaar geleden ‘geëmigreerde’ Beckumer. 
Dat verdiend een toelichting ! 
 

Hij woonde op de hoek Beckumerschoolweg-Rotersweg en was in 
Beckum actief als voetballer bij TVO. Daarnaast maakte hij zich 
verdienstelijk bij diverse culturele en sportactiviteiten. Treffend 
voorbeeld was/is het jeugdkamp van sv. TVO. Waar een hechte 
vrienden/ vriendinnengroep jaarlijks met een afwisselend programma de 
jeugd vermaakt. Bij zijn voetbalcarrière stoomde hij door naar de 
hoofdmacht van TVO. Als gevaarlijke spits scoorde hij menig doelpunt 
met zijn uitschuifbare benen en maakte furore in de regio. De 
vergelijking met Zlatan Ibrahimovic was gemaakt. 
 
Maar zijn rijzige postuur maakte, dat hij helaas geregeld geblesseerd 
was. Later in TVO4 wisselde hij de spitspositie noodgedwongen wel eens 
af met  de positie tussen de palen. En dat ging hem ook verassend goed 
af. Als doelman sleepte hij menig punt uit het vuur met als kroon op het 
werk enkele kampioenschappen met het 4e! Thans is de naar Bentelo 
verhuisde ras TVOer nog steeds actief zondagsmorgens bij het 4e elftal. 
Nu als teammanager samen met maat Peter Horstink. En ook die functie 
vervult hij met verve, zeker qua resultaat gezien de huidige gedeelde 
koppositie van TVO4. We kunnen het cv van deze betrokken TVOer pas 
compleet maken met zijn functie bij het befaamde oliebol-bakteam bij 
TVO. Al ca. 15 jaar treedt hij hier in de voetsporen van zijn pa Johan. Als 
coördinator en oliebollenteller. 
  

Hoog tijd voor de Twintig Voorzetten richting Tom Ellenbroek. 
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Een trotse Tom Ellenbroek  met de kroost; Ise, Duuk en Liv 

 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
38 jaar. Samenwonend met Manon Jannink en drie kinderen Ise, Duuk 
en Liv. Inkoopverantwoordelijke bij REKOS BV (grossier in 
truckonderdelen). Hobby’s: Leider TVO 4, tennis, hardlopen en 
zwemmen, klussen in en rondom het huis. 
 

De sportcarrière: 
Qua voetbal na de jeugd direct doorgestroomd naar de selectie TVO. 
Naast voetbal op recreatief niveau diverse toernooien getennist in de 
regio samen met dubbelpartner Tim Wielens. 
  

Het hoogtepunt: 
Het kampioenschapsjaar TVO 1 in klasse 5B in 2002/2003. 
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Hoe lang heb je in TVO 1 gespeeld en hoeveel goals heb je - naar 
schatting - gemaakt?  
12 jaar en tot 51 doelpunten gekomen. 
  

Kun je je nog de meest gedenkwaardige partij herinneren?? 
Barbaros uit in het kampioensjaar. Ik weet nog goed dat in de laatste 
minuten Danny O werd aangetikt in het strafschopgebied en dat ik 
uiteindelijk de gegeven penalty mocht nemen. Ik schoot raak en we 
wonnen met 1-0.  
  
Gemakkelijk handhaving TVO1 in 3e klasse; een verrassing? 
Voor mij niet. Er staat momenteel een goede selectie met ervaren 
spelers en een goede mix van type spelers. Ook vanuit de jeugd 
stroomt talent nog steeds door en de onderlinge sfeer is naar mijn 
weten al jaren goed. 
  
TVO 4 gaat weer voor de titel, maar waarom is dit elftal favoriet:?  
We staan momenteel gedeeld 1e. We maken zeker kans op de titel, 
maar wil onszelf toch niet als de favoriet bestempelen. Onze directe 
concurrenten zijn qua elftal net iets completer als ons. Maar goed, de 
bal is rond….. (inmiddels is de voortijdig competitie beëindigd, red.). 
  
Je woont nu 10 jaar in Bentelo, wat zie je als grootste verschil met 
Beckum?  
De grote mate van betrokkenheid en medezeggenschap van jong tot 
oud. 
 

Heb je in Bentelo nog een functie in het culturele, sportieve gebeuren? 
Momenteel ben ik secretaris bij de Ouderraad van de basisschool en 
wellicht toekomstig jeugdtrainer/leider bij onze concurrent vv Bentelo 
(☺) mocht 1 van de kinderen voor een voetbalcarrière kiezen. 
  

Maar de woningbouwplannen in Beckum moeten doorgaan ‘en wel rap 
een beetje’ 
EENS! Maar had eigenlijk 10-15 jaar geleden al moeten gebeuren! 
Hoop dat er snel duidelijkheid komt en dat het politieke spelletje een 
keer plaats maakt voor concrete acties. 
  
Jeugdkamp TVO en oliebollenactie TVO zijn blijvende tradities in 
Beckum? 
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Of het blijvende tradities worden hangt, denk ik, wel af van de vraag of 
er snel een keer nieuwbouw komt in Beckum. Geen nieuwe jeugd zorgt 
er op den duur voor dat het bestaansrecht van TVO in het gedrang kan 
komen.. 
Voor welke sportman, vrouw en ploeg heb je de meeste bewondering? 
Sportman: Matthijs de Ligt, Kiki Bertens en de Nederlandse 
handbaldames. 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of 
anders):  
9 minuten snoozen / douchen / ontbijt maken / helpen met de kids / 
werken 
 

De grootste bewondering heb ik voor mensen die altijd positief zijn en 
in kansen denken en de grootste hekel aan mensen die altijd maar 
beren op de weg zien. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor 
ouderen, want de jeugd is meer voor social media:  
Ikzelf lees de BBB altijd nog met veel plezier, maar kan mij wel 
voorstellen dat de jeugd van tegenwoordig idd. het blad minder leest 
doordat social media een belangrijk onderdeel is geworden van de 
dagelijkse bezigheid.  
  
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:  
Stamppot boerenkool met worst en jus. 
  

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of 
Theo Maassen….:  

Jochem Myer. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar …. 
Nieuw Zeeland, omdat ik veel positieve verhalen hoor en lees over dit 
land. Maar goed, dat geldt wel voor meerdere landen.  
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:  
Nergens voor, wordt al vaak genoeg gewekt door 1 van de kids. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Geniet van het leven, we zijn er maar even! 
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HET IS STIL, HEEL STIL in en om IKC De Bleek 
 

Twee woorden. Niks aan! Het moet en dat is goed. En wat 
worden er mooie dingen gedaan vanuit de kinderen, ouders, 
verzorgers en onderwijsmensen.  
 

Er wordt veel gevraagd van ouders die naast het eigen werk thuis ook 
nog met kinderen aan de slag gaan met daarnaast ook nog kleine en 
grote kinderen in de nabijheid. 
 
 Het is hogeschool jongleren af en toe. Alle ballen in de lucht houden en 
daarbij het gevoel hebben dat je ook nog een rondedansje moet maken. 
Hoe lang het nog duurt dat weet op dit moment nog niemand. Dat het 
ons in het live contact met kinderen al te lang duurt, daar zijn wij als 
“onderwijsdieren” het allemaal over eens. Je wilt de school wel weer 
open kijken. Alle kinderen weer op hun plekkie in de groep zien zitten. 
Genieten van de groep, van elkaar van het samen leren, samen spelen, 
samen leuke en minder leuke dingen doen. Hoe ontzettend missen wij 
dat.  
 
Daarnaast zien wij ook prachtige dingen ontstaan, kunstwerkjes maken 
voor de oudere mensen in Beckum, challenges vol overgave doen. 
Samen huiswerk maken via een mobieltje of via een computer. Een 
wekelijks schaaktoernooi via de computer met kinderen en ouders. Wat 
een mooie ontwikkelingen. Trots zijn wij als school ook dat we eigenlijk 
het onderwijs binnen een paar weken opnieuw hebben uitgevonden. En 
dat we daar stapje voor stapje ook beter, handiger en sneller in worden. 
Door experimenteren blijf je leren. Deze kans wordt met meer dan beide 
handen aangegrepen om voor de kinderen van De Bleek de mooiste 
dingen te blijven ontwikkelen. Wij gaan hier vol positieve energie mee  
verder. 
Hartelijke groet namens IKC De Bleek… Blijf gezond, blijf positief!  
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Creatieve activiteiten door de schooljeugd bij de Bleek. Ze gaan binnenkort 
dus weer naar school! 
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

In de vorige BBB hebben we je laten weten dat 
het bezoek aan het IJs & Bakkerij Museum in 
Hellendoorn niet door kon gaan vanwege de 
corona crisis. 
Nu moeten we melden dat de AVONDFIETSTOCHT  
gepland op 19 mei a.s. helaas ook NIET DOOR 
GAAT.  
Heel jammer allemaal maar er zijn op dit moment  
belangrijker zaken. Laten we zorgen dat we met z’ 
allen gezond blijven. We kijken uit naar betere 
tijden. 

 
 
Even een wat vrolijker berichtje: in het 
komende seizoen vieren we  

ons 75 jarig bestaan!        We willen hier 

o.a. in ons programmaboekje  
aandacht aan besteden. We willen 
graag oude foto’s gebruiken.  
Mocht je foto’s van vroegere jaren in je 
bezit hebben, we horen het graag. 
Je mag ze sturen naar 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com. Als 
je ze niet digitaal hebt dan graag bellen 
met 06 52 77 82 95, we zorgen dat ze gedigitaliseerd worden en daarna 
krijg je de foto’s uiteraard gelijk terug. Graag ontvangen we vóór 15 mei 
a.s. een reactie. 

 
Voor iedereen sterkte, wees hoopvol, kijk 
een beetje naar elkaar om en hou nog ff vol 
in deze -voor ons allemaal-bijzondere tijden!!  
   
             Tot snel!  bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
 
 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Pasen 2020…  

Mooie citaten uit een column van Daniël Lohues 
opgetekend in het Dagblad vh. Noorden 
 

“Pasen is ook zo’n verhaal waar veel mensen mee denken aan te tonen 
dat het christendom maar allemaal onzin is. Iemand die vanuit de dood 
weer tot leven komt. Kan ja nooit. 
Maar het gaat om het verhaal. Symbolisch. Moet het per se letterlijk 
gebeurd zijn? Het paasverhaal is juist nu zo treffend. Witte donderdag. 
Het laatste avondmaal. We zaten zo mooi allemaal gezellig bij elkaar. 
Niets was ons te dol. Toch zat er iets aan te komen. Goede Vrijdag. Dood 
en verderf. Verdriet en angst. Stille zaterdag. Stilte. De wereld is 
veranderd. We weten even niet hoe we verder moeten. Maar dan 
opeens! Er komt een nieuwe dag! Een nieuw begin! Vanuit het diepste 
zwart wordt het weer licht. Helder licht! 
                                                           Ik wens u goeie paasdagen” 
 
 

 

    >>  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! 
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De startregels waren; In 2000 bestond TVO 67 jaar, het TVO Gilde 

werd opgericht – contributie was 67 gulden/jaar – per jaar ging de 
contributie 1 gulden omhoog – na de euro invoering  werd de contributie 
32 euro en vervolgens met 1 euro per twee jaar(!) verhoogd – thans is 
die contributie 40 euro - elk jaar kon een nieuw Gildelid worden 
ingeschreven en de jaren door waren er ook mutaties, die tussendoor 
werden opgevuld – elk jaar wordt na de TVO omni-jaarvergadering door 
de Gildeleden gestemd over ingediende voorstellen vd. afdelingen. 
Aldus is voor vele duizenden euro’s aan materialen en voorzieningen aan 
de TVO afdelingen gedoneerd. Zoals wedstrijd-trainingsballen, 
trainers/leidersshirts, flatscreens, tv-scherm, en praattafels- en krukken 
in de kantine, reclameborden, bijdrage scorebord, entreebord kantine, 
TVO aanduiding voor ingang sportcomplex, aanschaf dug-outs op 
hoofdveld en digitale hulpmiddelen en trainingsattributen bij TVO 
handbal en volleybal. En de ma.morgen accommodatieploeg kon de 
jaren door geregeld een bijdrage ontvangen voor benodigde werktuigen 
en middelen tbv. het veldenonderhoud. 
Kortom, 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!!!                               Gildevoorzitter Jan Ottink 

 
SLUITING H. BLASIUS BECKUM UITGESTELD 

Na de hoorzitting in Beckum op 30 januari jl. heeft het bestuur van de Heilige 

Geest parochie uitgebreid overlegd over wat ons is verteld door de parochianen 
bij Het Wapen van Beckum. Vervolgens heeft het bestuur een aantal besluiten 

genomen. 

- De voorgenomen sluiting van de kerk is uitgesteld tot begin jan 2021.                                      
- Er komt na de zomer nog een extra voorlichtingsavond in Beckum over de 

geplande kerksluiting. Hierover gaan we binnenkort, als de corona 

maatregelen zijn versoepeld en we weer kunnen vergaderen, overleggen met 
de locatieraad. Meer hierover in de volgende Geestig. 

                                    Peter Helle, Vice-voorzitter Parochiebestuur 
 

“Peter Helle heeft wel aangegeven dat er een extra informatie avond komt in 
Beckum. Maar het bestuur stuurt nu aan op sluiting kerk in Beckum januari 

2021, zonder dat er een overleg tussen Locatieraad en bestuur is geweest”, 

                                                      Bennie Goselink vd. Locatieraad 
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ZOMERFEESTEN in tijden van Corona 

Overal zijn de evenementen in het land afgelast tot en met Pinksteren. 
Toen Marc Rutte deze boodschap bekend maakte, dacht heel Beckum 

waarschijnlijk: “Hoe vul ik in hemelsnaam het Pinksterweekend nu 
in?”  

Want dat was toch het mooie van dit weekend; je ging naar het feestterrein, 

dronk je biertje of kwam om een dienst te vervullen en onder de noemer van 
de Pinksterfeesten zat je niet vast aan familiebezoekjes die je met Kerst en 

Pasen wel hebt.  
Nu de familiebezoekjes ook tot een minimum beperkt worden, heeft 

bovenstaande zin weer een hele ander lading, maar het hoort blijkbaar bij deze 

tijd. Je merkt pas wat je mist als je het niet meer hebt.  
 

Hoe gaan de besturen van de zomerfeesten hier mee om? Beckum viert dus niet 
met Pinksteren en heeft een andere datum in september geprikt. Bentelo zit 

nog in een spannende tijd, het eerste volle weekend van juli. Kan het doorgaan 
of niet? En Oele? Dat is nog een eindje weg, eind augustus, maar hoe staan zij 

erin? Een rondje bellen langs de drie voorzitters gaf dit voorzichtige beeld. 

 
Pinksterfeesten Beckum; Pascal Ottink 
In zijn eerste jaar als voorzitter, vorig jaar 
heeft hij meegelopen met ons aller Ben ter 

Avest en dat was nog ‘stagelopen’, komt 

voorzitter Pascal Ottink met zijn 
medebestuursleden direct voor een – laten 

we het mooi inpakken – flinke uitdaging te 
staan. Tijdens de persconferentie van 

maandag 6 april werd duidelijk dat alle 
evenementen tot en met 1 juni niet 

doorgaan. En laat 1 juni nu net op Tweede 

Pinksterdag vallen. Kortom, geen 
Pinksterfeesten in Beckum.  

 
Pascal verwoordt het als volgt: “Het is 

inderdaad even schakelen als je zo’n bericht 

hoort. We waren al wel wat voorbereid omdat 
het er wel naar uitzag dat de termijn verlengd zou worden, maar toen het 

bekend werd, zijn we direct aan het brainstormen geslagen. Omdat op zaterdag 
19 september toch al ‘De Lus van Beckum’ gepland staat en er verder in Beckum 

en de regio niets gepland is, hebben wij besloten om - in principe - de 

Pinksterfeesten in het weekend van 18 t/m 20 september 2020 te organiseren. 
Hoe de invulling precies wordt, is nog niet helemaal duidelijk. We hebben een 

dag minder en een evenement meer, dus dat wordt nog even puzzelen.  
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Wel hopen we dat de werkzaamheden op het terrein van As ’n gek in’n drek in 
september afgerond zijn zodat dat door kan gaan.. Wat de artiesten betreft 

komt Hanzi wel op vrijdagavond voor een gezellig aprés ski feest in september. 

Op zaterdagavond wordt de sfeer gebracht door Starstruck. Drie mannen die de 
grootste guilty pleasures, raggende rockmuziek en de meest lekkere 

meezingers.” 
 

En hoe zit dat dan financieel? Krijgt het bestuur te maken met extra kosten? 

Pascal: “Dat is nog niet helemaal in te schatten. De artiesten die we geboekt 
hadden, hopen we straks opnieuw te kunnen boeken. Maar het blijft vooralsnog 

koffiedik kijken hoe de vlag er medio september voorstaat vanwege de corona 
situatie.  

 
En de andere Pinksterfeesten in de regio, 

Bornerbroek en Albergen, hoe zit dat? “ik 

kan niet officieel voor de huidige plannen 
spreken die de organisaties daar hebben 

vastgesteld. Maar het schijnt dat de 
(Pinkster) feesten in beide plaatsen niet 

wordt uitgesteld tot het najaar. Maar voor 

2020 worden geschrapt. ”.  
 

En wat nu als straks de lockdown over 
de zomer wordt getrokken? “Dan zitten 

we weer in een hele andere situatie en houdt 
het voor ons in 2020 ook op. En gezien de 

jongste beslissing vh kabinet op 21 april zou dat best realiteit kunnen worden.” 

 
Volksfeesten Oele; Christiaan Markslag 
De Volksfeesten Oele, op 28, 29 en 30 
augustus, hebben ogenschijnlijk nog niet 

veel problemen. Eind augustus lijkt nog een 
heel eind weg en wellicht dat in de nabije 

toekomst de regels wat versoepelen. In 

ieder geval zit Christiaan Markslag met dit 
stralende weer in de tuin om een zandbak 

te installeren. Hij beweert dat het voor zijn 
kinderen is…… 

 

Christiaan geeft wel aan dat het bestuur 
constant (digitaal) met elkaar in verbinding 

staat. “We hebben via mail, app en Skype 
veel contact. De vergaderingen gaan digitaal ook voorlopig gewoon door. We 

zitten nu niet met brainstormgroepjes bij elkaar, dus nieuwe dingen zullen er 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 4 2020 
pagina 26 

dit jaar niet komen. Maar zolang het licht op groen staat, gaan wij door in de 
voorbereiding. Alleen zitten wij wel met de vraag dat als het door mag gaan, 

hoe het dan doorgaat. Hoe voelt iedereen zich bij eventuele volle taxibussen? 

Wij verwachten geen extra grote volksverhuizingen want dat is een weekend 
met sowieso veel evenementen. De mensen willen er na die maanden wel weer 

heel graag weer even uit, maar die komen dan dus niet allemaal naar Oele. En 
als we rekening moeten houden met de anderhalve meter, dan bestellen we 

een grotere tent.”  

“Wat ik persoonlijk vooral hoop is dat we, als het 
niet dit jaar is dan maar volgend jaar, met 

iedereen weer geneuglijk een biertje kunnen 
drinken. Dus dat we dan niet bij elkaar staan en 

zeggen: Goh joa, aans was hij d’r ok altied bie, 
mer den hef ’t nich haalt. Hoe mooi de 

Volksfeesten Oele en de andere zomerfeesten 

ook zijn, gezondheid blijft het allergrootste goed. 
Verder hoop ik, stel dat de regering 

evenementen verbiedt tot het eind van de zomer, de horeca wel weer snel open 
kan en dat zij ook weer feesten kunnen en mogen organiseren. Ik vind het voor 

de horeca allemaal wel tragisch. Net als de goede tijd eraan komt, zit alles op 

slot. Jammer voor ons dat we niet even een terrasje kunnen pakken, maar 
vooral erg voor de ondernemers en leveranciers in de horeca.” 

 
Kortom: voorlopig staan de lichten nog op groen. Dus kunnen we ons een beetje 

verheugen op de Volksfeesten Oele. Christiaan geeft nog een laatste voorzet: 
“Op zich hoop ik ook dat het doorgaat, want we hebben echt een geweldig mooi 

programma…..” 

 
Midzomerfeesten Bentelo; John Epping 
En dan Bentelo. Zij schuren het dichtst tegen de 
datum van 1 juni aan (2 juli t/m 5 juli). Beperkt het 

hun in de voorbereidingen? Denken ze dat het 

doorgaat? En, als het doorgaat, in welke vorm?  
 

Voorzitter John Epping geeft het als volgt aan: “Wij 
zijn positief, maar realistisch. Op zich zit Bentelo 

vijf weken na Pinksteren, dus misschien geeft dat 

toch wat lucht. Wij moeten eerst 21 april 
afwachten, dan maakt de regering bekend of het 

hier en daar wat versoepeld en dat we ons feest 
toch ‘gewoon’ kunnen vieren. Vooralsnog staat het 

meeste daarom wel op de rem, we zijn wat terughoudend met alles. Maar we 
hebben een goed draaiboek, dus als het doorgaat, kunnen we ook direct 

iedereen optrommelen en dan kun in korte tijd nog heel wat uit de grond 
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stampen. Onder druk wordt alles vloeibaar en in Bentelo kijkt men niet van een 
afstandje toe als er hulp nodig is. Daarbij is iedereen ook wel voorzichtig toe 

aan een feestje, dus dan is de opbouw al een feestje op zich.” 

 

 
 
“Voorlopig sluiten we geen grote contracten af en daarin zijn wij echt niet de 

enige organisatie die het rustig aan doet. Daarbij blijft de gezondheid van 
iedereen altijd het belangrijkste, zeker ook in deze tijden. Dus voorlopig wachten 

wij af wat 21 april ons brengt. Maar als we toch feest kunnen vieren, dan moeten 
we daar dan onder het genot van een biertje maar eens verder over praten.” 

Tot slot 
Met z’n allen in een weiland staan onder het genot van een biertje en wat 
muziek. Het is in ieder geval iets waar ik wel naar uitkijk. Is het niet dit jaar, 

dan gaan we voor volgend jaar. En oh….. wat gaat dat biertje fijn smaken!!! 
                                                                                               Bernadette Morskieft 
 
 

De maatregelen ter bestrijding van het corona-
virus raken iedereen in Nederland,  
ZO OOK SPORTVERENIGING TVO 
 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk 
indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn 

allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. 
Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere 

sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten 
staken. Vaak met grote financiële gevolgen. 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke 

organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. 
We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve 

gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit 
is groot. 
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Duidelijkheid 
Omdat de maatregelen door het kabinet tot 28 april en voor de jeugd zelfs tot 

en met de meivakantie zijn verlengd, heeft de KNVB besloten de competities in 

het amateurvoetbal niet meer te hervatten. Er zullen geen eindstanden komen, 
dus ook geen kampioenen, degradanten of promovendi worden aangewezen. 

 
Via dit bericht willen we jullie informeren wat dit betekent voor onze vereniging 

T.V.O.  en de maatregelen die we moeten nemen om als Omni vereniging 

financieel gezond te blijven. 
In de afgelopen periode hebben we als bestuur diverse scenario’s tegen het 

licht gehouden en doorgerekend.  Wat doen we met de contributie? Welke 
kosten kunnen we voorkomen? Welke steunmaatregelen zijn er, of komen er?  

Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en kunnen we tegen een 
stootje, maar welk scenario we ook doorrekenen: we komen dit jaar uit op 

een exploitatieverlies. Hoe groot het verlies daadwerkelijk wordt is afhan-

kelijk van ieders hulp, steun en solidariteit. 
Onze begroting is gebaseerd op drie fundamentele inkomsten: contributie, 

sponsoring en de kantine. Vooral derving van de kantineomzet treft ons op dit 
moment keihard. Normaal gesproken leveren de maanden maart, april, mei en 

juni ongeveer 45% van de kantineomzet van het hele jaar op. Dat 

komt mede door het mooie weer, de diverse toernooien, het vieren 
van de kampioenschappen en het afsluiten van het voetbalseizoen door de 

diverse teams.  
Behoud leden 

De contributie levert 35% van onze totale inkomsten. Door het volledig 
wegvallen van de kantine-omzet is doorbetaling van contributie van groot 

belang. Wij zullen derhalve de contributie blijven incasseren zoals jullie van ons 

gewend zijn. Wij vragen en hopen op jullie begrip.  
Mocht er onverhoopt thuis een situatie ontstaan waardoor je door de 

contributiebetaling in financiële nood komt, zoek dan contact met een van de 
bestuursleden. Dan gaan we samen zoeken naar een passende oplossing. We 

zijn er immers voor elkaar.  

Behoud sponsoren   
Veel van onze sponsoren (bord- en kleding-sponsoren) zijn ZZP-er of behoren 

tot het MKB. Juist daar heerst vooral veel onzekerheid over de nabije toekomst. 
Wat dat voor T.V.O. betekent kunnen we nu nog niet vaststellen. Wij hopen dat 

alle sponsoren goed door deze moeilijk tijd komen en ons als 

vereniging daardoor kunnen blijven steunen. Onze sponsorcommissie staat in 
deze barre tijden klaar om te helpen bij het oplossen van onvoorziene 

omstandigheden.    
Behoud vrijwilligers  

Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. T.V.O. beschikt over vele 
vrijwilligers die het mogelijk maken om onze club draaiende te houden. Velen 
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missen nu hun wekelijkse en sociale contacten met andere vrijwilligers, 
teamgenoten en overige leden.  

Er zijn ook vrijwilligers, die zoveel voor de club doen, dat ze daarvoor een kleine 

vrijwilligersvergoeding ontvangen. Nu deze werkzaamheden stil zijn gevallen is 
de grondslag voor deze vergoeding komen te vervallen. We betreuren de 

situatie maar zijn genoodzaakt, ook mede gezien het exploitatieverlies, deze 
vergoedingen tijdelijk stop te zetten.  

Gelukkig zijn er al meerdere vrijwilligers die spontaan aangegeven hebben deze 

vergoeding niet meer te willen ontvangen. 
Steunmaatregelen vanuit overheid  

De overheid heeft in de afgelopen periode diverse maatregelen genomen 
om werknemers, ZZP'ers en ondernemers te helpen door deze moeilijk tijd te 

komen. Wij komen hier als vereniging ook voor in aanmerking en zullen ons 
daar dan ook voor aanmelden.  

Rest ons iedereen heel veel gezondheid en sterkte toe te wensen. 
                                                                                    T.V.O. Omnibestuur  
 

 
Twentse Noabers Fonds steunt  

“SAMEN BOUWEN AAN BECKUM” 
 

Het burgerinitiatief Samen Bouwen aan Beckum (SBB) krijgt financiële steun 
van het Twentse Noabers Fonds. “Vanuit diverse werkgroepen is er het 
afgelopen jaar door vrijwilligers hard gewerkt om woningbouw in Beckum 
dichterbij te brengen. De steun van het Twents Noabers Fonds is een mooie 
erkenning voor al dit burgerinitiatief en biedt perspectief voor de leefbaarheid 
in Beckum”, zo reageert SBB vicevoorzitter Wibout Dragt. Het burgerinitiatief 
van Beckum krijgt deze financiële bijdrage om o.a. de stichting SBB formeel 
op te kunnen richten en vervolgstappen te zetten voor de verbetering van de 
leefbaarheid. 

Twents Noabers Fonds 
Het Twentse Noabers Fonds heeft tot doel, burgerinitiatieven in Twente 
te stimuleren en ondersteunen. Ze richten zich vooral op nieuwe, frisse 
en duurzame ideeën, waarmee de kwaliteit van het leven van mensen 
verbeterd wordt. Initiatieven waardoor Twente leuker en beter wordt. 
De Stichting Samen Bouwen aan Beckum klopte in februari 2020 aan bij 
het Twentse Noabers Fonds, met het verzoek om het burgerinitiatief 
financieel te steunen. 
Wibout Dragt: “Het verkrijgen van financiële steun van het Twentse 
Noabers Fonds is voor ons van groot belang. Onze vrijwilligers zetten 
zich geheel belangeloos in en hebben maar één doel; de leefbaarheid 
van Beckum verbeteren. We voelden al de steun van de dorpsraad, TVO, 
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de ondernemers en vele Beckumers en door de financiële steun van het 
Twents Noabers Fonds kunnen we nu ook formeel een stichting 
oprichten. We zien het als een erkenning voor ons vrijwilligerswerk en 
daarmee positief voor Beckum.” 
 
Woningbouw 
Vanuit het grotere Masterplan Beckum heeft Samen Bouwen aan Beckum 
vorig najaar opdracht gekregen om eerst te zorgen voor het vlottrekken 
van woningbouw in Beckum. Uit inventarisatie blijkt dat er een grote 
vraag naar woningen is, met name voor de doelgroepen starters en 
jonge gezinnen. Bij Samen Bouwen aan Beckum hebben zich veel 
belangstellenden ingeschreven. Het behoud van deze doelgroepen is 
noodzakelijk voor het behoud van sportvereniging(en), de school en het 
realiseren van een gemeenschapsgebouw. Het plan om te bouwen op de 
sportlocatie van TVO stamt oorspronkelijk al uit 2007. 
 

Gemeente, TVO en Samen Bouwen aan Beckum gaan er voor 
Nu ook gemeente Hengelo en TVO hun steun uitspreken en woningbouw 
op de sportlocatie vorm begint te krijgen, komt ook fase II in beeld. De 
gemeente Hengelo is verzocht om procesafspraken te maken over een 
nog op te stellen toekomstvisie, waarbij de woningbouw van fase II een 
belangrijk thema wordt. “We willen samen met Beckum verder en breder 
kijken”, aldus Wibout Dragt “Dat is nodig omdat de vraag naar woningen, 
het huidige aanbod overstijgt”. 
 

Op 31 maart 2020 besloot het college van B&W positief over een 
vervolgplan waarin het ontwerp van deze procesafspraken is 
opgenomen. Gemeente Hengelo, TVO en Samen Bouwen aan Beckum 
ondertekenden dit onlangs. 
 

Het streven is om voor de zomer 2020 de gemeenteraad te vragen, om te 
besluiten over de grondexploitatie, het stedenbouwkundig plan en 

uitgangspunten voor het bestemmingplan. Wibout Dragt: “Als de gemeenteraad 
positief besluit, kan Beckum vooruit en worden er concrete stappen gezet om 
de langverwachte woningbouw vanuit het Beckumer burgerinitiatief te 
realiseren. Daarbij is ook de fase hierna, onderwerp van gesprek. Hier kijken we 
natuurlijk reikhalzend naar uit. Het is een goede ontwikkeling voor de 
leefbaarheid van ons dorp”. 
Voor vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot: Wibout Dragt, vicevoorzitter 
Stichting Samen Bouwen aan Beckum - mob 06 - 23 13 25 71 
 
             Namens de stichting SBB, met vriendelijke groet, Gerard Lansink Rotgerink 
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Op en rond de Kruud’nhof 
 

Het Corona virus houdt ons allen stevig in de greep en zet vele 

werkzaamheden op een laag pitje. De voorbereiding van het nieuwe 
hybride veld gaat daarentegen in volle gang door. 

 
Het bestek en tekening is nu definitief en is inmiddels in de markt gezet, op 30 

april wordt het project aanbesteed en weten we wie de opdracht uit zal voeren. 

Na de gunning worden de werkzaamheden zo spoedig mogelijk gestart en naar 
verwachting zal het veld op 15 juni ingezaaid zijn. 

Aan de hand van de offerte gaan we bepalen welke werkzaamheden we zelf 
gaan uitvoeren. 

Deze werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk in kaart gebracht en zullen 

dan beroep gaan doen op de deskundige hulp van onze TVO leden. We rekenen 
op jullie steun. 

Doordat de competitie voor de rest van het seizoen is afgelast hebben we 
inmiddels het onderhoud van zowel het hoofdveld als veld 3 uitgevoerd en wordt 

volop gesproeid. 

Het ziet er goed uit en hop   elijk kunnen we het nieuwe seizoen gewoon starten 
met de competitie  

                                                      John Frongink, Voorzitter TVO voetbal 
 

Wij zijn dit seizoen gepromoveerd van de 4e naar 3e klasse! 
TVO VOLLEYDAMES GEPROMOVEERD 

 
Na een mooi seizoen hard werken is voor iedereen het sportseizoen raar en abrupt ten 

einde gekomen. 
Gelukkig voor de volleybal dames2 met het resultaat waar ze voor geknokt hebben, 

PROMOTIE naar de derde klasse! 
De gezamenlijke borrel komt later wel, maar voor nu hebben we alvast thuis, veilig in 

eigen huis een toost gedaan! 
Groetjes Marly Scharenborg 

 

 
Datumbank 
  
22 april AFGELAST! Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
23 april AFGELAST! Wat de pot schaft 
23 april AFGELAST! Herdenking slachtoffers oorlogen en zinloos geweld.  
26 april AFGELAST! King's Night in 't Proggiehoes.  
27 april AFGELAST! Koningsdag;  
30 april AFGELAST! Zonnebloem; Boottocht Regio Zonnehof  
  6 mei AFGELAST! Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  9 mei AFGELAST! TVO Vrijwilligersfeest. In 't Geertman.  
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13 mei AFGELAST! Wat de pot schaft 
16 mei Oud Papier 
19 mei AFGELAST! Vrouw Actief Beckum; Avondfietstocht 
28 mei  AFGELAST! Wat de pot schaft 
29 mei t/m 1 juni UITGESTELD naar 18-20 september of…?! Pinksterfeesten Beckum 
12 t/m 14 juni   TVO Jeugdkamp? 
16 juni  Vrouw Actief Beckum; Dagje uit met de bus 
19 juni OVBO; Zomeractiviteit 
20 juni Oud Papier 
18 JULI Oud Papier 
28 t/m 30 aug.   Volksfeesten Oele 
24 okt. Avondconcert met o.a.“Freddy Mercury en Montserat Cabellé” 
 (look a like) georganiseerd door de Stichting Blasiusfestival samen met 
 ClippersCrew Singers en een jongeren popkoor in de Blasiuskerk te 
  Beckum.  Van 20.00 tot 23.00 uur 
 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020 
27 april 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. 

 

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 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl

