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
Opmaak en teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

Jan Ottink
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
Jan Busscher & Leo van het Bolscher
Ria Jannink & BBB afwerkploeg
Marscha Kleinsman-Pot
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS REDACTIELEDEN
Info teksten en kopij
Info en opgave foto’s
Kopij inlevering/BBB-tjes
Opmaak advertenties
Vragen over verzending
Telefoon BBB-kamer

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
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!
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Jaargang

Nummer

42…………………………………07
Laatste Week Nieuws

Het ruist en zoemt door Beckum, waar voor en vooral achter de
schermen meningen worden verkondigd over lopende en wellicht
komende woningbouwplannen. Om het maar eens diplomatiek te
zeggen; als we nu eens allemaal (bij elkaar!) op één lijn gaan zitten, man
en paard noemen en concessies willen doen voor het belang van
Beckum, is er veel gewonnen. Je eigen ego opzij zetten zou in deze een
groot goed zijn…
Intussen is weer een forse nazomer BBB gefabriceerd van maar liefst 40
pagina’s. Met mooie persoonlijke verhalen, volop TVO activiteiten en de
kerksituatie worden belicht, alsmede natuurlijk een actuele toelichting omtrent
woningbouw. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een komende wisseling
van de wacht bij de St.Druk voor Beckum. Met ook wellicht een mutatie op
termijn bij de BBB (eind)redactie. Leeftijd he?. U wordt tzt. tijdig geïnformeerd!
SPORTSNPPERS;

•

•

TVO/HoeveV. JO15 won ruim bij Bon.boys met 2-7, JO17
moest de eer aan Bon.boys laten met maar liefst 7-0 en
JO19 overtroefde (ook weer) Bon.boys met 5-1. TVO5 en
TVO3 daarentegen hebben de smaak te pakken met resp.
1-3 winst bij Buurse en 1-2 winst op MEC.
TVO1 had een vliegende competitiestart in en bij Borne. Bij
fasen prima veldspel in alle linies en bovenal slagvaardig.
Ruststand 0-3 met treffers van Jorn G, Roy L. en Cyriel T.
en invaller Lars v. L zorgde in de 81e minuut voor het
toetje… 0-4 derhalve. Het was een prettige nadronk met
spelers, staf en supporters op het zonnige Bornse terras!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 oktober 2020
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Wat U Leest In Deze September BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Woningbouw, het eerlijke verhaal
Competitiestart TVO1, de kop is eraf
Werkzaamheden hybrideveld
TVO jaarvergaderingen, alvast de jubilarissen
In Memoriam, 4 overledenen
Grote clubactie TVO
Nieuws Vrouw Actief Beckum
Wat de pot schaft, nog even niet
Op leeftijd, denken aan fris bloed bij BBB
Twintig Voorzetten op Laura Overweegen
Wist u datjes… en OVBO zaken
Nazaat Fraans familie; de mens Tom Jannink
Wanneer sluitingsdatum Blasiuskerk?
TVO omni-jeugd op Rutbeek
Wat is’t wat, column over marktplein Hengelo
Oele heeft bondscoach
Uit het leven gegrepen, Gerry
Libanees restaurant in Beckum
Luk akkefietjes, miene bosbeas’n
Levenslust pakt de draad weer op
TVO handbal voor de competitiestart
Gezellig terrasfeest
Plannen voor reünie vroegere Annink-Pot
Kerkdiensten-Datumbank
IKC de Bleek op volle toeren
Dankbetuiging
TVO Gilde bestaat 20 jaar, nieuw ledenbord
Nieuw voorstel tot donatie aangenomen?
Gezondheidscentrum, spreekuren

VOEDSELBOS IN BECKUM

Dat was een mooi filmpje van 1Twente.nl, waarin correspondent Franklin
Veldhuis (ooit Beckumer leadzanger bij Straxvalty!) praatte met Martijn
Aalbrecht die achter zijn huis een heus voedselbos heeft ontwikkeld en
aangelegd. Een mooi beeldverslag: Leerzaam, boeiend en smaakvolle vruchten
en gewassen waren te zien op het filmpje!
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WONINGBOUW: de stand van zaken
De vrijwilligers van Samen Bouwen aan Beckum willen de Beckumers
graag ook deze maand weer inzicht geven in de voortgang. In Beckum
zingt rond hoe slecht het plan om op veld 3 van TVO te bouwen, wel
niet is.
"Waarom bouwen we niet aan de Wolfkaterweg, er blijft toch geen geld over"
enz,enz..
Velen snappen het belang van woningbouw voor Beckum door Beckum gelukkig
wél. Daar waar de kranten regelmatig publiceren over omliggende kleine kernen
waar wel gebouwd wordt, valt er nog niet veel positiefs over Beckum te lezen.

De feiten
Masterplan Beckum, onderdeel van het dorpsplan, gaf opdracht aan Samen
Bouwen aan Beckum om éérst de haalbaarheid van woningbouw op veld 3 van
TVO te onderzoeken. Het Masterplan heeft als doel gemeenschapsgeld in
Beckum te genereren en te behouden voor Beckum, door verkoop van
sportvelden 3 en 1. Dit doel is dus opgeknipt in a) eerst veld 3 en b) wellicht
in de toekomst veld 1. Waarom niet beiden samen? Er is op dit moment
simpelweg GEEN medewerking van overheden voor meer dan 15-17 woningen
voor Beckum. Het ontwikkelen van veld 1 is op dit moment dus (nog) niet aan
de orde.
"Het zou geld opleveren voor de gemeenschap, maar dat lukt niet zegt
men."
Veel van de kosten die voor het plan gemaakt moeten worden, worden in deze
eerste fase gemaakt. Dat wordt bekostigd uit de verkoop van kavels. Bij een
eventuele uitbreiding van de locatie zullen minder van deze kosten gemaakt
hoeven worden, waardoor er dán naar verwachting een plus voor de
gemeenschap kan ontstaan. De kost gaat ook hier nu eenmaal voor de baat uit,
ook hier.
"Aan de Wolfkaterweg kan het sneller"
Dit is zeker niet waar! De gemeente steunt het burgerinitiatief SBaB en geeft
hieraan prioriteit. Het stelselmatig roepen dat er aan de Wolfkaterweg snel 40
woningen gebouwd kunnen worden, wordt ook in de brief van het college van
burgemeester en wethouders aan de raad tegengesproken. Bovendien
ontwikkelt
een
projectontwikkelaar
op
commerciële
basis
een
woningbouwprogramma dat gebaseerd is op een lucratieve ontwikkeling in de
markt en niet op een op de behoefte van de inwoners van Beckum afgestemd
woningbouwprogramma. Een ondernemer gaat, heel begrijpelijk, voor zijn
eigen rendement en dat is zijn goed recht.
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"Wil TVO wel meewerken?"
Dat is hetgeen de leden van TVO mogen beslissen. Iedereen ziet het aantal
leerlingen op school en dus ook het ledenaantal van de TVO jeugdafdelingen
razendsnel afnemen. Dit is o.a. te wijten aan het bijna niet hebben van
vestigingsmogelijkheden voor starters in het dorp, daar waar de wens om te
blijven wel groot is. Het groot aantal belangstellenden (voornamelijk jeugd) die
zich aangemeld hebben bij Samen Bouwen aan Beckum laat dat ook zien.
Tijd dus om z.s.m. SAMEN stappen te zetten zodat er perspectief ontstaat dat
dit op termijn beter wordt. De laatste jaargang dat er bijvoorbeeld nog 11
nieuwe jeugdvoetballers (of meer), werden aangemeld, was 1999.....
handbaljeugd laat een zelfde beeld zien en volleybaljeugd is er zelfs niet meer
in Beckum. Dat is niet goed voor de leefbaarheid van het dorp.
"Hoe staat het er nu concreet voor?"
Er is grond van derden nodig om bouwen op veld 3 te realiseren. De
woordvoerders van de grootste grondeigenaren zijn positief over het verkopen
van de benodigde grond, daarbij in aanmerking nemende dat leden en besturen
daarover beslissen. Over een paar kleine stukjes particulier terrein wordt nog
overleg gevoerd. Wij hopen dat ook deze partijen het belang voor Beckum gaan
inzien en mee willen werken aan het behoud van de jeugd en leefbaarheid voor
Beckum. Als dat het geval is, kan de schop snel de grond in. Als dat niet het
geval is, kan het zo maar tot 2024 duren voordat de schop de grond in kan. Dat
is het eerlijke verhaal. Dus bij medewerking van Beckum, kan het snel, bij
tegenwerking duurt het langer.
"Moeten we na veld 3 weer tien jaar wachten op een vervolg?"
NEE! Maar ook hier geldt, als we het als Beckum traditioneel oneens blijven met
elkaar en niet SAMEN vooruit kijken, kan het wel weer 10 jaar of langer duren.
Door de vrijwilligers van SBaB en de gemeente is al een verkenning gemaakt
voor de fase hierna. Daarbij is woningbouw fase II nadrukkelijk in beeld, samen
met de herinrichting van het dorpshart; kerk, Geertman, school enz..
Voor fase II willen we, samen met de gemeente, instellingen, verenigingen,
omwonenden enz. een brede vertegenwoordiging uit de Beckumer samenleving
aan tafel, om mee te denken over de uitvoering hiervan.
"Ik heb nog een vraag, waar kan ik die stellen?"
Vragen kunnen per mail gesteld worden via bouwen@beckum.nl

Namens de vrijwilligers van SBaB
Eric Temmink, voorzitter
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VOORBEREIDING TVO 1 NIEUWE SEIZOEN
IN DE 3E KLASSE
26 juli, de kop is eraf
Waar eind juli de bekerprogramma’s van TVO 1 en 2 bekend werden
was de 1e trainingsdag op de Kruudnhof voor de selectiespelers. Allemaal
fris in het hoofd, we kunnen weer, gretig en honger naar de bal, zoiets
dus. Zo’n 27 spelers plus technische staf (waarbij ook trainer Harold
Oude Veldhuis, die meteen op appeltaart plus lekkere cake trakteerde!)
begonnen na de koffie met een trimloopje van zo’n 5 ½ kilometer. Voor
sommigen werd het afzien maar de doorzetters maakten het verschil.
Daan ten Dam kwam als eerste uit de tunnel bij de finish, Roy Leferink
en Thijn Veldhuis completeerden her denkbeeldige podium….Vervolgens
werden op het glad geschoren veld 3 enkele partijtjes gespeeld. Dat ging
voor de meeste selectiespelers goed af, maar helaas vielen ook al twee
blessures te noteren. Een langs trekkend onweersbuitje deerde de
spelers nauwelijks. De eerste trainingsdag zat erop en inderdaad de kop
was eraf. Laat maar komen, het nieuwe seizoen voor TVO1 en 2. Die
sfeer vol ambities was meteen al gecreëerd door de spelersgroep met
de technische staf!
15 augustus… EINDELIJK WEER DE WEI IN…
De kantinecommissie verdiende een dikke pluim. Bij de sportzaalkantine en
omgeving was alles coronaproof gemaakt. Het kon weer! Voetbalpubliek – op
gepaste afstand – was opgetogen bij de eerste oefenpot tussen TVO en de
Lutte. Beetje wennen, nog nie compleet, met nieuwe namen ging het om 18
uur over het nieuwe pad richting hoofdveld. De Lutte, met afstand kampioen
geworden, was de klassenrijke, sportieve opponent onder warme
omstandigheden. Een bemoedigend begin van TVO, dat bij fasen de Lutte
terugdrong, maar gaandeweg door de druk vd. gasten terug moest en foutjes
maakte.. Vlak na de pauze weer zo’n situatie; via wisselend positiespel werd de
TV defensie uiteen gereten en simpel door de vrijgelopen spits de 0-2 binnen
getikt. Uit een strafschop kon Jorn Groothuis de score naar 1-2 tillen.
Volgende opponent was Diepenheim; weer experimenteren met enkele spelers
en het klikte goed bij drukkende omstandigheden. Wisselend combinatiespel in
hoog tempo, veel kansen en ‘slechts’ een 6-0 eindstand. Jorn G. was nu scherp
scoorde 4x, Martijn 1x en Maik 1x. De oefenpot tegen en bij SC.Neede leerde
vervolgens, dat door het ontbreken van drie basisspelers dit TVO kwetsbaar is.
Individuele fouten achterin betekende een 3-1 nederlaag waar ook raffinement
voorin ontbrak. Pas in het slotkwartier stichtte TVO gevaar, maar de Neede
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goalie stond knap zijn mannetje. Jelle V. had in het begin TVO nog wel op 0-1
gezet, maar daarmee was de koek op…
Tegen Bentelo in de 1e bekerwedstrijd werd TVO in fasen afgetroefd door een
fel Bentelo, dat wel even deze ‘erewedstrijd’ wilde laten zien, dat de Benteloërs
als wilskrachtig collectief tot veel in staat zijn. Resultaat; een 2-1 nederlaag voor
TVO1!

BEROEP OP TVO VRIJWILLIGERS NIET TEVERGEEFS;
Bijna 20 en 40 leden werkten mee op de klusdagen!’
Er werd flink de handen uitgestoken door TVO vrijwilligers bij weer een
actiepunt bij de aanleg van het hybrideveld. Het nieuwe looppad vanaf eind
sportzaal-kleedkamers richting het hoofdveld langs de vijver werd aangelegd.
We schrijven begin augustus, het begon tropisch warm te worden… In twee
dagen tijd werd de klus voortvarend geklaard. Na inzet van een 7 en 12 tal
TVO vrijwilligers lag er een fraai bestraat pad van 3 ½ meter breedte en zo’n
60 meter lengte. En tusendoor werd het hybrideveld verder voltooid; drainage
en watersproei-punten aangelegd en een kunstgrasmat uitgelegd. Dat
vervolgens gestaag bezand werd.

GEWELDIGE OPKOMST VAN DE TVO VOETBALLEDEN
En toen was het D-day op en bij de Kruudnhof. Het bestuur had de leden
opgeroepen voor die klussendag op 29 augustus. Opruimzaken, straatwerk
achter de kleedkamers en langs het hoofdveld, schilderwerk van picknickbanken
bij ‘t Geeertman en de tribunebanken alsmede de dug-outs een grondige
schoonmaakbeurt geven etc. etc. Uit alle voebalgeledingen van de TVO famlie
waren ze present. Bestuurders, selectietrainers en spelers uit alle eftallen.
Klasse!
“Er was massaal gehoor gegeven aan onze oproep en de stemming was de hele
dag opperbest. Daar zijn we best trots op. De hele accommodatie ziet er
grotendeels weer afgewerkt en opgefrist uit”, meldde voorzitter John Frongink
’s anderdaags opgetogen.
Een week later werd het veld verder voltooid en de balllenvangers, afrastering
en het hekwerk geplaatst. Ook weer met prima hulp van TVO vrijwilligers!
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Fotocollage van aanleg nieuw pad naast hybrideveld . Veel vrijwilligers staken
de handen uit de mouw, hulde daaarvoor!
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Het hekwerk is aangebracht, het geheel komt er fraai uit te zien!

Afgelopen maandag waren de jaarvergaderingen van TVO
Indrukken en de voornaamste besproken zaken worden in de volgende BBB
gepubliceerd. Maar hier alvast de gememoreerde TVO voetbaljubilarissen!

Jubilarissen TVO voetbal

Harrie Koenderink 61 jaar TVO lid, jarenlang sterkhouder en spelbepaler TVO1.
Lid vd elftalcommissie geweest en thans al jarenlang lid vd kantinecommissie.
Frans Ros 60 jaar TVO lid, in zijn topjaren karaktervolle verdediger TVO1. Gerard
Ottink 60 jaar TVO lid, was speler/aanvoerder lager elftal, leider TVO2 en lid
elftalcommissie. Johan ter Avest 60 jaar TVO lid, speler TVO 2, 3,4 geweest,
ook aanvoerder en later lid van het jeugdbestuur, oa. als voorzitter. Gerry Pot
60 jaar TVO lid, vroeger speler in TVO recreatie team en sponsor van TVO als
de Warme Bakker Pot. Frank Appelman 60 jaar TVO lid, was keeper bij TVO 2
en 3. Henk Bijkerk 50 jaar TVO lid, middenvelder in 2e en 3e elftal
Marcel Breukers 50 jaar TVO lid, lange tijd speler TVO1, karaktervolle
verdediger, later jeugdleider geweest. Nico Veldhuis 50 jaar TVO lid, talentvolle
speler in 1e selectie, door chronische blessure vroeg afgehaakt, enkele jaren
TVO bestuurslid acc.zaken, later grensrechter bij TVO 1 en 2
Martien Morsink 50 jaar TVO lid, speelde in TVO 2-3, was lid vd elftalcommissie
en voorzitter vh. jeugdbestuur. Tonnie Ottink 50 jaar TVO lid, lange tijd
technisch sterke speler TVO1 op middenveld, later - tot heden - in 45+ team
actief. Tonny Busscher 50 jaar TVO lid, speelde als veelbelovend talent in
selectie TVO 1-2, maar raakte geblesseerd. Is lid vd. beheersdienst en nu ook
vd kantinecommissie TVO. Hennie Michorius 50 jaar TVO lid, werd op 26 jarige
leeftijd lid van onze club n steunt TVO dus nu ook al 50 jaar.
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IN MEMORIAM
Wij nemen afscheid van…

Een markante persoon is na een slopende ziekte overleden en wel Joop
Hilderink, op slechts 62-jarige leeftijd. Hij woonde met zijn gezin op de
vroegere Vennegraads boerderij (Drietelaar) in Stepelo. Joop was sportman in
hart en nieren en heeft tientallen jaren diverse functies vervuld bij Bon. Boys.
Op het gebied van beheer, coördinatie onderhoud en vooral jeugdwerk- en
begeleiding. Pas nog werd een kleedkamer naar hem vernoemd. Een passend
en terecht eerbetoon van Bon. Boys voor deze voetbalpionier met een groot
rood-groen hart. Rosalien en kinderen wordt alle sterkte gewenst.

Veel te vroeg overleden…

Maar er ging een schok door Beckum toen half augustus bekend werd dat
Jeroen in den Nieuwenkamp getroffen was door een ernstige ziekte. En
amper was men bekomen van dit bericht of Jeroen overleed na een kort ziekbed
op veel te jonge leeftijd van 52 jaar, tot grote verslagenheid van de hele
gemeenschap. Beckum leefde intens mee met de families in de Nieuwenkamp
en Pot. Hoe machteloos kun je zijn bij zo’n droevige gebeurtenis…

Na een voltooid leven….

Na een voltooid leven is op 86-jarige leeftijd Marinus Vossebeld overleden.
De geboren Beckumer woonde al jaren in Delden, maar in Beckum was hij
eerder actief als hardloper in groepsverband en later wandelaar door de natuur
tot op hoge leeftijd. Bij TVO was hij ook jarenlang actief. Eerst als technische
vaardige jeugdspeler en later als vrijwilliger in de accommodatie werkgroep op
maandagmorgen. Eenvoud, genieten van de kleine dingen des levens en van
zijn gezin waren kenmerkend voor hem. Sterkte wordt aan de hele familie
gewenst.

In dankbaarheid gedenken wij…

Daarna bereikt ons het bericht dat Jan Eijsink op zondag 13 september, ook
op 86 jarige leeftijd, na een gestaag achteruitgaande gezondheid is overleden.
‘Jan van de Knoef’ woonde met Rieky sinds jaar en dag in Drenthe. Maar hij
toonde tot op hoge leeftijd volop belangstelling voor ‘zijn roots’ in Beckum. En
volgde de plaatselijke sport- en culturele gebeurtenissen op de voet. Frappant
is te noemen dat Jan in zijn jeugd klas- en teamgenoot was van Marinus
Vossebeld! Jan was ook vanaf 1945 lid en later tot heden donateur van TVO.
De familie wordt ook hier sterkte gewenst met dit verlies.

BBB REDACTIE en TVO BESTUUR
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TVO gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie.
Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een
lot kost € 3 waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.
Verantwoord loten verkopen
Jeugdleden verkopen via het boekje op een verantwoorde manier de loten. Dit
is veilig voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het
boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of
kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Ook is het mogelijk om
loten te verkopen via: https://clubactie.nl/lot/tvo/50084.

Extra inkomsten hard nodig
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van
de steun van familie, vrienden en inwoners uit Beckum en omgeving! Juist nu
kunnen we die extra steun goed gebruiken.

Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Tot aan januari geen programma voor Vrouw Actief Beckum,
dus ook geen programmaboekje. Dames en heren
adverteerders: dat is de reden dat we u niet benaderd
hebben. We hopen dat we voor het volgend seizoen (20212022) weer een beroep op u kunnen én mogen doen.
Indien de mogelijkheid er is, zullen we in het voorjaar nog
een enkele activiteit organiseren. Voor nu blijft het afwachten
hoe corona zich ontwikkelt. Wat wel doorgaat is de actie van
de Rabobank, de RABO CLUBSUPPORT. Wij hebben ons daarvoor wederom
ingeschreven en hopen weer op je medewerking om zodoende een mooie
bijdrage aan onze kas te kunnen toevoegen. Je kunt stemmen in de periode van
5 tot en met 25 oktober. In november wordt de uitslag bekend gemaakt.
Hoe kun je stemmen:
➢ Dit jaar kun je via de Rabo app of als je ingelogd bent op de website
van de Rabobank stemmen.
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Dit jaar kun je via de Rabo app of als je ingelogd bent op de website
van de Rabobank stemmen.
➢ Nieuw dit jaar is dat je lid moet zijn/worden van de Rabobank, dit is
een formaliteit. Echter geen lid, niet stemmen. We willen je oproepen in het belang van alle deelnemende Beckumer verenigingen om lid te
worden. Dit kan vrij simpel.
➢ Lid worden van de Rabobank doe je zo: log in op de website van de
Rabobank of ga naar de Rabo app. Ga naar de pagina ‘zelf regelen –
lidmaatschap’, hier kun je je aanmelden. Het duurt max. ongeveer een
uurtje voordat je lidmaatschap verwerkt is. Dus als je even later weer
gaat inloggen dan kun je via ‘zelf regelen – mijn lidmaatschap –
Clubsupport je stemmen uitbrengen.
➢ Dit keer mag je 5 stemmen -waarvan max. 2 op dezelfde vereniginguitbrengen. Ondanks dat het dit keer wat omslachtiger is om te
stemmen, vragen we jullie uitdrukkelijk om 2 stemmen op Vrouw Actief
Beckum uit te brengen. Je hebt dan nog 3 stemmen over voor overige
verenigingen/stichtingen uit Beckum.
Het bedrag wat dit kan opleveren is een super mooie bijdrage voor onze kas en
dus voor ons allemaal. Vraag ook aan je omgeving om op ons (of een andere
vereniging uit Beckum) te stemmen. We weten uit ervaring dat het bedrag wat
elke stem oplevert flink kan oplopen.
We begrijpen dat het voor sommigen misschien wat moeilijk en/of
ingewikkeld is om te stemmen. MOCHT JE HULP NODIG HEBBEN,
NEEM GERUST CONTACT OP MET EEN BESTUURSLID. We overleggen
dan waarmee en hoe we je kunnen helpen.
We wensen onszelf veel succes met de Rabo Clubsupport! ☺☺☺.
➢

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Wat de pot schaft… Hoe verder in coronatijd?
Het is ondertussen niet meer weg te denken in Beckum e.o. Wat de pot schaft
en een grote schare fans, vrijwilligers en deelnemers. Maar toen kwam corona
en ook Wat de pot schaft moest terugschakelen. Maar we hebben niet
stilgezeten! Er is ondertussen een behoefte-onderzoek geweest bij de
deelnemers. Hier kwam uit dat iedereen het mist, maar dat men toch liever na
corona weer samenkomt. Ondertussen hebben alle deelnemers hierover ook
bericht gehad van ons middels een kaart.
Verder zijn wij ons aan het oriënteren op verschillen zaken met betrekking tot
subsidieaanvragen. Maar ook hier is corona een van de grote onzekerheden.
Ook gezien de ontwikkelingen in Beckum met kerk, multifunctionele
accommodatie en toekomst Proggiehoes kunnen wij hier nog niet teveel op
anticiperen.
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Maar weet dat wij na corona de boel weer opstarten! En weet dat wij jullie
allemaal niet vergeten, dat we vooruit kijken om Wat de pot schaft weer op te
starten en dat het enthousiasme bij de vrijwilligers nog steeds heel goed is. Blijf
voor nu vooral gezond en dan gaan we elkaar zeker weer zien!

Louis Nibbelink

OP LEEFTIJD

Fris bloed gevraagd bij Beckum Beter Bekeken
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; voor de Stichting Druk
voor Beckum, dat dit maandblad Beckum Beter Bekeken exploiteert,
staat een wisseling van de wacht voor de deur. Want ‘op leeftijd’ ja, dat
is de realiteit van een aantal functionarissen in de BBB organisatie.
Hierover werd gefilosofeerd tijdens een evaluatiebijeenkomst begin
september. Concreet gaat het om de voorzitterspost, terwijl ook de post
van eindredactie BBB binnen niet al te lange termijn een andere invulling
zou moeten krijgen. Tja, een leeftijd van midden 70 inmiddels betekent
dat fris bloed noodzakelijk is. Voor de continuïteit van ‘ons’ maandblad,
voor nieuwe ideeën, voor verjonging van de ploeg. In dit kader heeft
voorzitter Egbert Pasman besloten om zijn functie maart volgend jaar
neer te leggen (na plm. 9 jaar!). Rita Despotovic is door Egbert benaderd
om het voorzitterschap over te nemen en zij is tot ieders tevredenheid
bereid om de functie per maart 2021 op zich te nemen.

Einde van een tijdperk nadert op enig moment!

Nu de 42e jaargang van BBB loopt – in dit gecompliceerde corona-tijdperk
– wordt ook nadrukkelijk gekeken naar opvolging van de
eindredactiepost BBB, die al die jaargangen vrijwel altijd door Jan Ottink
bezet werd. Zoals gezegd, om de continuïteit (en nieuw bloed voor BBB)
veilig te stellen, zal de komende tijd gezocht worden naar een BBB
constructie met andere eindredacteur. Desgewenst in combinatie met
andere redacteuren. Zoals thans ook Bernadette Morskieft mede
redacteur/vormgever is. En ook; om een meer actieve inbreng van de
ongetwijfeld aanwezige schrijverstalenten te stimuleren. Dat zou ook
bijvoorbeeld het Ossennieuws periodiek met ludieke nieuwsfeiten
kunnen zijn. Over alle plannen en voornemens gaat Druk voor Beckum
de komende maanden brainstormen. Ergens over zo’n 1, 2 of 3 jaar zal
een en ander uitgevoerd moeten worden. Nieuw bloed voor de BBB
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redactie, voor een succesvol vervolg in de komende jaren. Het
maandblad waar we als Beckumers toch al 42 jaar trots op zijn!

Bijna op de oude voet verder met BBB publiceren

BBB kwam in maart-april-mei noodgedwongen alleen digitaal uit
(corona-virus), maar gelukkig – ook voor veel lezers – kon in juni de
papieren versie weer gemaakt worden dankzij externe medewerking van
de firma Ricoh. Voor deze septemberuitgave is het verzamelen weer in
eigen beheer georganiseerd. Voorzichtigheidshalve werden in verband
met de corona situatie de oudere BBB verzamel-medewerkers vooraf
gevraagd of ze de klus weer durfden te klaren. Maar bijna iedereen was
hier gelukkig positief over! ‘We doen weer mee’. Ook al omdat de BBB
organisatie ’s middags de vergaarplek ruimer én in de kantine heeft
gesitueerd. Zodoende waren we voor deze september BBB weer met de
hele ploeg bijeen. Iets meer ruimte beneden, iets meer loopwerk voor
sommigen, maar mooi dan dit weer samen kon!
De evaluatie van de Stichting Druk voor Beckum leerde dat de financiële
situatie gezond is. Advertenties- en BBBtjes tarieven zullen ongewijzigd
blijven. Ook wordt voor de komende oudejaarsborrel voor alle
medewerkers, inclusief vaste bezorgers, een passende attentie
uitgezocht bij de uitgave van de december BBB.

Vrijwillige BBB lezersbijdrage vergeten? Het kan nog!

Wel wil de penningmeester nog even de jaarlijkse vrijwillige
lezersbijdrage BBB onder de aandacht brengen. Deze werd in juni
opgestart en er is al een mooi bedrag van ruim € 1.700 gedoneerd. Maar
die het nog vergeten heeft; uw bijdrage is alsnog zeer welkom!

BBB eindredactie

TWINTIG VOORZETTEN OP…..

Laura Oversteegen

Zij is in relatief korte tijd best ingeburgerd in het Beckumer sociale,
sportieve en culturele leven. Zoals ook meerdere Beckumers ‘die van
buitenaf komen’ zich thuis voelen in onze gemeenschap. En dat
vertalen in deelname aan activiteiten, dan wel zich aansluiten bij een
plaatselijke club of instantie tot welslagen van die initiatieven. Het
klinkt allemaal wellicht een beetje gewichtig, maar komt er simpel op
neer dat we blij mogen zijn met die mensen. Die zich ten dienste
stellen van de leefbaarheid in Beckum en trots zijn op Beckum, zo is
dat dus!
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Zij streek neer in
Beckum
vanuit
Hengelo en via
zoon Max kwam
ze in aanraking
met
het
plaatselijke
sportgebeuren bij
TVO. Bovendien
was ze al actief
met
het
organiseren van
bootcampsessies.
Voor de goede
orde; Bootcamp is
conditie, kracht,
souplesse
en
explosiviteit
opbouwen in de
buitenlucht.
Na
studies op het
gebied
van
fitness, styling etc. is ze bezig gegaan met bootcamptrainingen. Ook in Beckum,
waar ze bij Erve Wolfkotte op een ruime locatie die intensieve conditietrainingen
geeft in de buitenlucht. Bij TVO vervult ze de secretariaatsfunctie bij de
sponsorcommissie en doet dat met verve. En ook, toen enkele jaren geleden de
Lus van Beckum letterlijk een herstart beleefde, werd niet tevergeefs een
beroep gedaan op haar organisatietalent. Initiatiefnemers Pascal en Huub zijn
maar wat blij met haar inzet en communicatieve vaardigheden. Helaas is de
derde uitgave van de Lus van Beckum dit jaar afgelast om bekende reden. Bij
het carnavalsfeest in Beckum is zij ook actief betrokken en liep onder andere
met de "Oude Ossentemmers" mee in de optocht. Vanuit het rustieke erve
Wolfkotte opereert ze met haar activiteiten voor de Beckumer samenleving. Het
is dus hoog tijd voor de

TWINTIG VOORZETTEN op LAURA OVERSTEEGEN!
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

46 jaar en ik woon op de boerderij op Erve Wolfkotte. Naast bootcamptrainster
ben ik ook werkzaam als receptioniste/backoffice bij Hoffmann Group in
Hengelo, een wereldwijde leverancier van industrieel kwaliteitsgereedschap.
Helpen op de boerderij waar nodig vind ik leuk en ook een biertje drinken met
vrienden vind ik erg gezellig!
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De sportcarrière:

Heel vroeger, ik ben opgegroeid in Oldenzaal, speelde ik fanatiek basketbal.
Daarna heb ik nog jaren aan fitness en aerobics gedaan. Daar is ook mijn basis
gelegd voor wat ik nu doe. Ooit wou ik namelijk naar Amerika om daar een
opleiding tot aerobic instructrice te gaan volgen. Ik was toen denk ik 17/18 jaar.
Uiteindelijk ben ik in 2013 alsnog begonnen met een opleiding tot Personal
Trainer en daarna gestart met het geven van zogenaamde 1-op-1 trainingen
(Personal Training). In het voorjaar van 2016 ben ik gestart met de bootcamp
groepstrainingen in Beckum. Door het enthousiasme en inzet van de deelnemers
(die ondertussen ook van omliggende dorpen hiervoor de weg naar Beckum
hebben gevonden) ben ik elke week weer super gemotiveerd om een leuke en
uitdagende training neer te zetten voor jong en oud en elk sportief niveau.

Het hoogtepunt:

Ter voorbereiding van het wedstrijdseizoen van TVO heb ik de handbal- en
volleybaldames leuke bootcamptrainingen mogen geven en ook de heren van
TVO voetbal 1 en 2 weten nu wat een bootcamp inhoudt! Daarbij heb ik diverse
motorcrossers mogen trainen ter voorbereiding van een motorcross-seizoen en
ook het trainen van een oud-FC Twente speler vond ik wel een hoogtepunt op
sportief vlak. Als ik mensen kan helpen en ondersteunen/motiveren om hun doel
te bereiken, dan zie ik dat ook telkens als een hoogtepunt, voor zowel mijn klant
als voor mijzelf.

Hoe kwam je zo in Beckum terecht?

Mijn zoon Max, nu 13 jaar, zit al vanaf de peuterzaal op school in Beckum omdat
dit destijds handiger was qua route vanuit Hengelo. Ook het kleinschalige en de
sfeer op de school sprak mij erg aan. Dat was in 2009. Gezien mijn vertrek uit
Hengelo was de keuze om mij te settelen in Beckum uiteraard snel gemaakt en
ben ik hier vanaf 2016 officieel woonachtig.

Dat bootcamp is een zware persoonlijke training, hoe vaak – en waar – ben je
met groepen bezig?
Het woord bootcamp schrikt mensen nog wel eens af en denken hierbij aan het

gooien met boomstammen en al kruipend door de modder met zware
gewichten. De training is zeker zwaar en een uitdaging maar kan door iedereen
aan deelgenomen worden, jong en oud en getraind of ongetraind. Je kan een
oefening 10x doen maar ook 4x bijvoorbeeld, en je kan jezelf uitdagen door het
gebruik van (extra) gewichten, maar ook zonder is een prima resultaat te
behalen. Ik geef momenteel 4 trainingen per week (maandagavond 2x,
woensdagmorgen en donderdagavond). Ik heb nog altijd het plan om dit een
keer uit te breiden met een extra training op bijvoorbeeld een ochtend in het
weekend of een training speciaal gericht op ouderen of kinderen. We blijven
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met de training in principe op de locatie bij Erve Wolfkotte, maar we zijn ook
wel eens met z'n allen naar een plekje in het bos geweest om daar te trainen.

Bij Erve Wolfkotte is een uitgelezen locatie voor de sportsessies, maar is er nog
zicht op dat daar de eerdere plannen tot oprichten van een centraal cultureel
trefpunt ooit gerealiseerd worden? Het is inderdaad een perfecte locatie qua
rust, ruimte en bereikbaarheid en voor zover bij mij bekend is, zitten deze
plannen nog steeds in de pijplijn.

Volg je de prestaties van TVO sport in Beckum op de voet?

Uiteraard door mijn functie bij de sponsorcommissie en omdat Max ook bij TVO
junioren voetbalt, vind ik het zeker leuk om op de hoogte te blijven van de
prestaties. Ook op een zaterdag of zondagmiddag bij een thuiswedstrijd van
Max of TVO1 voetbal ben ik regelmatig als supporter te vinden. Wel bij mooi
weer, dat dan wel, haha.

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-aanbod in
Beckum? Haal je bijvoorbeeld wekelijks soms nog een visje of vlees op het
kerkplein bij een vd marktkramen? Minder jeugd, samenwerking de Hoeve,
school wordt minder, vertrek uit Beckum.
Ik vind de slager op dinsdag op het kerkplein absoluut een verrijking voor
Beckum en daar haal ik regelmatig (goed!) vlees. Ik zie ook dat de viskraam
een soort trefpunt is voor Beckum en ook daar haal ik af en toe een visje. Dat
de jeugd in Beckum minder wordt door zowel geen aanwas als vertrek, is en
blijft een lastig feit. Juist voor het voortbestaan van onder meer de basisschool.
Dat er momenteel een samenwerking is met de Hoeve qua voetballende jeugd
vind ik een perfecte oplossing zodat de jeugd in elk geval kan blijven voetballen
(dit geldt voor beide dorpen). Dat steeds meer jongeren wegtrekken uit Beckum
is te begrijpen maar blijft jammer. Omdat er (nog steeds) geen concrete
plannen zijn voor wat betreft de nieuwbouw, is dit een verklaarbaar gevolg.

Het sponsorgebeuren bij TVO is een belangrijk onderdeel bij de vereniging, hoe
kwam je bij die commissie en wat valt nog te verbeteren?

Ik ben door de voorgaande secretaresse gevraagd om haar werkzaamheden
voor de sponsorcommissie over te nemen. Op dat moment zijn wij ook
overgegaan op een digitale administratie wat op vele gebieden voordelen en
verbetering biedt. De commissie trekt vaker nieuwe mensen aan en dat brengt
ook nieuwe en verfrissende ideeën met zich mee. Verbetering betekent
vooruitgang en daar zijn we als commissie dan ook voortdurend actief mee
bezig.
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De woningbouwplannen in Beckum moeten doorgaan ‘en rap een beetje’:

Absoluut! Dat zal op meerdere vlakken waardevol zijn voor Beckum en zorgt er
hopelijk voor dat de jeugd niet, of in elk geval minder, vertrekt naar omliggende
dorpen of steden.

En dan werd de Lus van Beckum nieuw leven ingeblazen. Die organisatie, dat
leek je dus wel wat en hoe heb je dat ervaren? Trouwens niet iets voor jou, dat
hardlopen?

Ik weet nog dat Huub mij tijdens een feestje in 't Proggiehoes hiervoor
benaderde met een grote lach: "Ik heb iets voor jou wat misschien interessant
is!" Ik zei gelijk: "Ja, is goed, ik doe mee!" zonder dat ik wist waar het over
ging, haha. Zo gezegd, zo gedaan en samen met Huub, Pascal en Lotte hebben
we drie jaar geleden dus weer De Lus op de kaart gezet. Iets organiseren vind
ik een uitdaging en omdat ik nogal perfectionistisch ben is het tevens iets waar
ik mij helemaal in vast kan bijten. Zeker als het ook nog een evenement betreft
waar het hele dorp en dorpsgebeuren van opleeft en naar toe leeft. Dat het dan
ook nog zo een succes is geworden dan is dat helemaal super natuurlijk. Het
hardlopen op zich laat ik over aan mensen die daar heel goed in zijn!

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders).

Dan ga ik koffie of thee zetten, laat ik hond Puck naar buiten, kijk ik buiten gelijk
even of er geen bijzonderheden zijn, zet ik de radio aan, kleed ik mij aan en ga
ik daarna lekker aan het werk.

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen?

Ik denk dat een ieder wel 'iets' met politiek heeft en zo ik ook, omdat we er
uiteindelijk allemaal toch elke dag mee te maken hebben. Helemaal gezien de
huidige situatie. De regels die nu opgesteld zijn of opgesteld dreigen te worden
voor de boeren zijn natuurlijk wel heel bijzonder te noemen en zal verstrekkende
gevolgen hebben. Mijn grootste ergernis is dan ook dat er voornamelijk gefocust
wordt op regels voor de boeren, terwijl er, naar mijn mening, andere sectoren
zijn die misschien beter of ook aangepakt kunnen worden.

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:

Bewondering heb ik voor mensen die de ondanks tegenslag door bijvoorbeeld
ziekte of een ander soort tegenslag altijd positief in het leven blijven staan. De
grootste hekel heb ik wel aan onrecht.

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want
de jeugd is meer voor social media:
Niet helemaal mee eens, ik denk dat iedereen (jeugd en ouderen) de BBB elke
uitgave weer doorbladert omdat er voor iedereen wel nieuws of nieuwtjes in
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vermeld staan. Social media zal uiteraard de toekomst zijn of worden,
waarschijnlijk ook voor ouderen, maar het blijft toch het leukst om de BBB in
de bus aan te treffen en op de keukentafels te zien liggen. Dit moet toch het
(papieren) nieuwsblad voor Beckum blijven!

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:

Ik ben niet zo van het culinaire. Ik ben dan ook niet echt een keukenprinses
maar vind lekker eten wel belangrijk. Ik kies in dit geval dan voor stamppot!
Met jus. Én rookworst. Én een dikke gehaktbal. Het hele pakket met veel mayo!

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

Ze hebben allemaal hun eigen humor maar als ik uit het rijtje moet kiezen, dan
kies ik voor Herman Finkers.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…

Als ik nog eens een verre reis zou gaan maken dan zou ik graag naar Canada
gaan. Ik heb daar geen specifieke bestemming in gedachten maar ik ben wel
nieuwsgierig naar bijvoorbeeld de natuur daar.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:

In principe mag je mij wel gewoon laten liggen 's nachts, maar als er iemand
mijn hulp nodig heeft dan kom ik er direct uit. Of voor een goed feestje met
een glaasje bier, haha.

Extra actueel voorzetje: het hele maatschappelijke leven is door corona al bijna
een half jaar op zijn kop gezet. Hoe zie jij (het nut) de maatregelen en keert
‘het nieuwe normaal’ ooit terug?

Ja, daar zitten we nu midden in en de maatschappij staat inderdaad op zijn kop.
Ik vind het een onzekere en onbestendige tijd. Aan de ene kant begrijpt een
ieder het nut van de maatregelen, maar blijft het voor velen lastig deze in de
praktijk te handhaven. Nu na de vakantieperiode zullen de maatregelen
waarschijnlijk ook wel weer aangescherpt worden. Als iedereen zijn best doet
op zijn eigen manier om de maatregelen te handhaven, dan hoop ik eigenlijk
dat we binnenkort weer terug kunnen keren naar het oude normaal.

Blessuretijd; een laatste boodschap:
Heb plezier en blijf fit en gezond!
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Jan Ottink

Wist u datjes, de bal rolt weer!
De eerste oefen- en bekerrondes zijn achter de rug. TVO/Hoeve V. JO15 begon
met twee zeges, na Hengelo (8-0) werd Victoria met 1-9 verslagen, toe maar.
TVO JO13-1 won na de nederlaag tegen Juventa netjes met 2-1 van
Wilhelminaschool, TVO5 verloor nipt van Hengelo met 1-2, het 2e remiseerde
tegen Haarle, 3-3 en het 3e veegde Hoeve V. met 0-8 van de mat om vervolgens
thuis met 1-0 moeizaam van Bon. Boys 6 te winnen.
TVO1 bekerde tegen Bentelo en verkeek zich op de gemotiveerde noabers; 2-1
verlies. TVO/HoeveV. JO17 begon met nederlagen tegen Twenthe en WVV (05 en 4-2 verlies). Het 6e verkeek zich danig tegen Rood Zwart; met 1-9
afgedroogd, maar het 5e was bij Delden goed bij de les, 0-4 winst. TVO2 kwam
bij RohdaR. net iets tekort en verloor met 3-2. TVO1 tegen Buurse kende een
kansenverhouding van 10-3 ongeveer, maar bij rust stond het simpel 0-2 voor
de gasten. Achterin werd TVO bij de spaarzame Buurse tegenstoten afgetroefd.
Na de pauze hield het TVO overwicht aan, resulterend in treffers van Roy en
invaller Pim, 2-2 dus. TVO 3 en TVO5 speelden sterk tegen respectievelijk HSC
en Rood Zwart met 6-0 en 1-7 winst, toe maar! Bij de Lutte bekerde TVO1
netjes naar een 2-2 remise, in ogenschouw nemend dat veel invallers de
blessures moesten opvangen..

Nieuws van de OVBO

(Ondernemers Vereniging Beckum en Oele)
CORONA… Tja, welk bericht gaat hier niet over en wat een
rare tijd is dit. Ook bij de OVBO hebben we te maken met
de nadelige gevolgen van deze grote veranderingen in de
samenleving. Het bestuur van de OVBO had aan het begin
van het jaar niet gedacht dat het deze wending zou nemen en er was een mooie
planning gemaakt voor 2020. Alle activiteiten die we bedacht en besproken
hadden, zijn helaas geannuleerd en onze leden hebben we hier door middel van
onze mailing op de hoogte gebracht. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een fris
vervolg geven aan de gezellige en informatieve bijeenkomsten. Wij hebben daar
in ieder geval erg veel zin in en zijn al weer druk bezig met het bedenken van
ludieke uitjes met een voorzichtige hoop dat we het nieuwe jaar mogen
beginnen met onze jaarvergadering met een twist.
Veel ondernemers redden zich nog redelijk, er zijn zelf ondernemers die super
goed presteren, maar helaas zijn er ook té veel ondernemers die het erg zwaar
hebben en soms zelfs hun jaren lange harde werk verloren moeten zien gaan.
Wanneer er leden zijn die behoefte hebben aan contact en/of een idee hebben
waarmee we iets voor elkaar kunnen betekenen, zijn deze van harte welkom.
Wij kunnen dan kijken of er mogelijkheden zijn om elkaar te helpen.
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Door elkaar een helpende hand toe te steken, in welke vorm dan ook, kunnen
we als dorpen de kracht en kennis binnenshuis houden en ondernemende
dorpen blijven die we al waren. Juist in deze tijd willen wij graag aan iedereen
aandacht vragen voor de vele mogelijkheden die Beckum en Oele te bieden
hebben. Het bestuur van de OVBO wenst iedereen wijsheid, kracht en vooral
een goede gezondheid.

Hoe een ‘NAZAAT’ VAN DE ‘FRAANS’ FAMILIE furore maakt
in Bentelo en terugkeert naar zijn geboorteplek
Het is een opmerkelijk verhaal dat zijn oorsprong vindt in het
Bentelerhaar gebied van Beckum waar zich in het verleden gezinnen
hadden gevestigd die er toe deden. Dat wil zeggen; danig aan de weg
timmerden om de brede belangen van Beckum te dienen op sociaal en
cultureel gebied. We schrijven vooral de jaren ’60 tot ‘80.
En hebben het specifiek over
FraansJohan,
WottelJan
en
BreukersJan, bijnamen van het
illustere trio Jannink, Ten Dam en
Kleinsman, die op de barricaden
stonden, als er weer een
Beckumer
belang
in
de
verdrukking dreigde te geraken.
Zoals daar enkele keren de
School- en Volksfeesten in
financiële nood verkeerden. Of
anderszins materiële hulp werd
verleend. Bij het Wortelbrook aan
de Gorsveldweg van FraansJohan
en Leida groeiden 10 kinderen op.
Johan Jannink had naast een
boerderij ook een graan-, meelen mengvoedersdepot de Hoop en
een varkenshandel. Zoon Jan
Jannink, getrouwd met Hermien
Bebseler,
zou
het
bedrijf
overnemen, maar overleed op
veel te jonge leeftijd, zo ook
trouwens dochter Sylvia. De zoon
van Jan Jannink verhuisde rond zijn 8e van het Wortelbrook via Coevorden,

Hengevelde en Delden naar
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Een greep uit die activiteiten; in Bentelo beklede Tom onder andere de functie
van voorzitter van Stichting de Pol. In deze periode is met een grote groep
vrijwilligers gewerkt aan het toekomstbesteding maken van het complex. Dat
betrof bijvoorbeeld een ver-/nieuwbouw van het gebouw en de aanleg van een
kunstgrasveld. Momenteel is Tom voorzitter van de handbalvereniging,
bestuurslid van CDA Hof van Twente en president van de Carnavalsvereniging.
Interessant is trouwens dat Tom ook enkele jaren met het team van het
revuegezelschap Boer’nleu furore maakte in de Oostelijke theaters. Heel andere
kost maar tekenen des te meer het veelzijdige talent van Tom Jannink.
In 2006 is Tom zijn eigen adviesbureau Eeckhof gestart. Vanuit dit bureau wordt
op dit moment met een team van acht personen gewerkt aan de leefbaarheid
van ons mooie platteland. Eeckhof ondersteunt agrariërs bij de doorontwikkeling
van het bedrijf. Zo worden diverse Rood voor Rood processen begeleid en wordt
in acht Twentse gemeenten vanuit het bureau de functie van ErfCoach ingevuld.
De ErfCoach onderzoekt samen met erfeigenaren naar welke passende keuzes
gemaakt kunnen worden voor de toekomst en legt verbindingen naar wat nodig
is om die stappen daadwerkelijk te zetten. Ook werkt Eeckhof aan diverse
gebiedsprocessen, onder andere het vormen van toekomstvisies voor
maatschappelijke gebouwen en het ondersteunen van dorpsraden bij
visievorming. Vanaf 2020 onder de naam uitgevoerd: Anno.Nu.
Tom is de laatste jaren ook min of meer betrokken geraakt bij de
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van Beckum. Met adviezen en tips
voor de brede plannen tot realisering en samenbinden van lokale activiteiten.
Hierbij staat een centraal gemeenschapsgebouw voor de toekomst voor Beckum
hoog op de agenda. Vooral door zijn positieve insteek bij die toch
gecompliceerde materie ziet hij vooral kansen. Maar ziet ook dat hiervoor de
nodige hobbels nog genomen dienen te worden.
TERUG NAAR DE ROOTS
Maar we komen nu bij de kern van deze beschouwing. Want Tom Jannink keert
met zijn gezin terug naar de roots. Oftewel de cirkel is – in de nabije toekomst
– rond! Hij gaat weer wonen en werken op zijn vroegere geboortestek Het
Wortelbrook aan de Gorsveldweg! We vragen Tom naar zijn beweegredenen
om te verhuizen van die toch mooie plek aan de Grondhuttenweg in hartje
Bentelo naar een nieuw te bouwen huis aan de Gorsveldweg 32a, gelegen in de
gemeente Hof van Twente (Bentelo) maar in de parochie Beckum. En… het is
op voorhand een delicate vraag, maar blijft hij zich op dat brede gebied inzetten
voor de Bentelose gemeenschap of kan/wil hij in de toekomst meer accenten
leggen ten bate van de noabers in Beckum?
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TOM JANNNK DOET EEN BOEKJE OPEN

inspirerend en met een positieve inslag!

“Onze beweegredenen voor de aanstaande verhuizing naar het Wortelbrook
komt voort uit onze zoektocht naar huisvesting voor ons kantoor. We groeien
op onze huidige locatie in De Pol uit ons jasje. Daarom zijn we al een tijdje op
zoek naar een mooie plek op een (voormalig) agrarisch erf. Om hier het erf en
ons bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Ik kwam hierover in gesprek met mijn
oom, Alfons Jannink. Hij dacht op dat moment ook na over de toekomst van het
Wortelbrook en de rol van de voormalig agrarische gebouwen. In dat gesprek
zagen we aanknopingspunten voor een gezamenlijke toekomst op het erf. We
zijn gaan schetsen en daaruit kwam een mooi toekomstplan voor het erf, met
plek voor ons om te werken en ook te wonen. Concreet betekent dat, dat we
ons kantoor in het voormalige achterhuis willen gaan vestigen en dat we gaan
wonen in het voorhuis. Alfons gaat een nieuwe woning voor zichzelf op het erf
realiseren. Op dit moment zijn we aan het puzzelen of we gaan verbouwen, of
dat nieuwbouw van het voorhuis aantrekkelijker is. De aanleiding is dus vooral
praktisch. Maar voor mij persoonlijk is het wel bijzonder om mijn toekomst in te
kunnen richten op het erf waar ook een stukje van mijn verleden en mijn roots
liggen.
Ik ben getrouwd met Ellen Leusink. Samen hebben we twee dochters: Lot (6)
en Lauren (3). Ellen handbalde 10 jaar in dames 1 van HV Bentelo. Via haar ben
ik ook besmet geraakt met het handbalvirus. Zelf heb ik een aantal jaren
gehandbald in het eerste herenteam van HV Bentelo. We kwamen uit in de
tweede klasse en tevens kelderklasse… Hierdoor ben ik zelf ook betrokken
geraakt bij de vereniging, intussen als voorzitter van het bestuur. Ellen is lid van
de Technische commissie. Onderwerp van gesprek bij ons aan tafel is dus vaker
handbal dan voetbal. Leuk is dat we momenteel als handvalvereniging de
samenwerking hebben opgezocht met TVO. Naast het heugelijke feit dat TVO
haar wedstrijden in Bentelo gaat spelen, zien we over en weer veel zaken waar
we elkaar mee voort kunnen helpen. Naast de handbal ben ik ook fervent
Carnavalist. Ik ben sinds een jaar of 15 lid van de Hagmoll’nlummels. Eerst 11
jaar als lid van de Raad van 11 en sinds een jaar of vier als president. Ook in
het carnavalsweekend komen Bentelo en Beckum elkaar vaak tegen. Daarnaast
volg ik de politiek met veel interesse. Vanwege mijn werk -mogelijke
belangenverstrengeling- ben ik niet politiek actief op de voorgrond. Ik ben lid
van CDA Hof van Twente en probeer via mijn bestuursfunctie bij het CDA de
brug te vormen vanuit Bentelo naar de gemeentelijke politiek. Naast deze
activiteiten trek ik er graag op uit met Ellen en de kinderen. We reizen veel
(alhoewel dat nu in verband met corona wat lastiger is) en fietsen of wandelen
in de vooravond graag een rondje met elkaar.
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Je vraagt naar de Beckumer ambities en de haalbaarheid daarvan. Op dit
moment wordt door een groep Beckumers hard gewerkt aan mooie projecten.
Iets wat noodzakelijk is, aangezien er al een aantal tekenen zijn waaruit blijkt
dat er heel snel iets moet gebeuren. Ten tijde van de aankondiging van de
Parochie, dat zij stopten met de exploitatie van ’t Proggiehoes, werd me
gevraagd op een informatieavond iets te vertellen over de wijze waarop in
Bentelo e.e.a. georganiseerd is. Wat ik merkte, was dat in Beckum verschillende
ideeën leefden over de toekomst van het gebouw. Als relatief buitenstaander
vond ik dat wel tekenend voor Beckum. Want (en dat heb ik ook vaak
aangegeven) ik zie Beckum vooral als dorp waar mensen het chronisch oneens
zijn met elkaar. Best jammer, want het remt veel ontwikkelingen. Belangrijk was
(en is nog steeds) om gezamenlijk tot een visie te komen waar het hele dorp
achter kan staan. Want alleen dan kunnen stappen gezet worden richting een
gezonde toekomst en een leefbaar Beckum. Wat op die avond ter sprake kwam
was dat de situatie van ’t Proggiehoes niet op zichzelf stond. Intussen zijn we
een aantal jaren verder en is bekend dat de Parochie ook de kerk wil sluiten en
dat het leerlingenaantal van de school zo hard terugloopt dat ook voor de school
een ander concept noodzakelijk is. Ik mocht meedenken over de toekomst van
de gebouwen. Ook veel Beckumers hebben meegedacht. Via werkgroepen en
via diverse informatieavonden. Intussen liggen twee mooie scenario’s op de
plank, waarbij samenvoegen van de functies/gebouwen aan de orde is.
Vanwege het proces rond de woningbouw is een pas op de plaats gemaakt,
maar we gaan binnenkort verder met het onderzoeken van de haalbaarheid van
beide scenario’s om een goede keuze te kunnen maken over de vier
gemeenschapsgebouwen.
En over de woningbouw gesproken: Het wordt de hoogste tijd dat woningen
worden gerealiseerd in Beckum. Voor het dorp is het echt 5 voor 12! Aangezien
de aanwas van leerlingen op school dit jaar en komende jaren erg laag is (resp.
7 in 2019, 7 in 2020 en 1(!) om 2021) is het voor aanwas op school en aanwas
voor de verenigingen noodzakelijk dat er woningen worden gebouwd. Stichting
Samen Bouwen aan Beckum heeft de afgelopen periode hele belangrijke
stappen gezet richting het realiseren van woningen. De Stichting bestaat uit
hele kundige mensen die ook nog eens worden ondersteund door heel capabele
adviseurs. Zelf heb ik hier geen rol in hoor, maar als buitenstaander zou ik willen
adviseren dat inwoners van Beckum de plannen van de Stichting keihard gaan
steunen. Alleen samen kun je zoiets van de grond krijgen en hierbij staat de
toekomst van Beckum intussen echt op het spel. Er zijn goed onderbouwde en
weloverwogen keuzes gemaakt over locatie en type woningen. Schaar je als
gemeenschap achter deze keuzes en werk samen keihard aan realisatie hiervan.
Daarin is geen tijd te verliezen.
‘HET VERSCHIL TUSSEN BECKUM EN BENTELO’
Bentelo wordt als heel hechte gemeenschap gezien. Zo ervaar ik dat persoonlijk
ook. Ten tijde van de realisatie van De Pol, werden plannen gedragen door het
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hele dorp. Echt bijzonder hoe dat op sommige momenten naar voren kwam.
Een voorbeeldje: Aan de realisatie van De Pol ging een jarenlange discussie met
de gemeente vooraf. Een keiharde “nee”, hebben we om kunnen buigen naar
een “ja”. En dat kwam enkel en alleen doordat de gemeente zag hoe dit plan
gedragen werd door de Benteloërs. Ik vergeet nooit dat ik een keer in mocht
spreken bij een raadsvergadering. Op de publieke tribune zaten meer dan 300
Benteloërs met blauwwitte sjaals. Je zag alle raadsleden met een schuin oog
naar de tribune kijken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn woorden er op dat
moment niet toe deden, maar die 300 Benteloërs trokken de raadsleden over
de streep. Beckum is vaak wat meer verdeeld, is mijn indruk. Hoe dat komt is
lastig te duiden. Dat zal te maken hebben met het verleden. Maar ook met de
wijze waarop het dorp is georganiseerd, denk ik. In Bentelo wordt ‘wie doot ‘t
samen’ al vanaf jonge leeftijd bijgebracht. Dat begint al bij de scouting. Scouting
Bentelo is niet echt een padvindersclub maar meer een jeugd- en jongerenwerk.
Ik ben zelf ook een aantal jaren leider geweest en wat je ziet is dat kinderen
daar op jonge leeftijd al leren samenwerken en samen doelen te bereiken. Ze
werken in groepen en deze groepen zijn zelf (deels) verantwoordelijk voor hun
activiteiten. Binnen deze groepen worden ook weer rollen en taken verdeeld.
Veel leden stromen later weer door in de leiding en bestuur. Veel van deze
mensen zijn later weer in bestuursfuncties van verenigingen terug te vinden. En
dan is er nog de PJO. Alle jongeren in (en om) Bentelo zijn daar lid van. Zij
organiseren jaarlijks verschillende activiteiten en feesten, met als hoogtepunt
de jaarlijkse Paasparty. Een feest met 7.000 bezoekers waarbij de oudste
organisator 25 jaar is. De Burgemeester van Hof van Twente gaf in het NOS
journaal al eens aan de Bentelose jeugd als een voorbeeld te zien en alle
vertrouwen te hebben in de wijze waarop zij dit evenement organiseren. Ik denk
dat door deze twee verenigingen de saamhorigheid en verantwoordelijkheid
wordt bijgebracht die nodig is voor een hechte en actieve gemeenschap. Is er
in Beckum een dergelijke jeugdvereniging eigenlijk? Maar zoals gezegd: Beckum
is ook goed op weg. Er lopen momenteel mooie en belangrijke processen. Als
het hele dorp zicht daarachter schaart en gezamenlijk tot realisatie komt, geeft
dat een grote boost voor de leefbaarheid, trots en de saamhorigheid van
Beckum.
Of ik mij op dit gebied in blijf zetten voor de Bentelose gemeenschap en of ik in
de toekomst meer accenten wil leggen ten bate van de noabers in Beckum? Dat
is een goede vraag, haha. Onze kinderen gaan in Bentelo naar school. Dat zal
ook zo blijven. En ik vind dat iedereen die onderdeel van een gemeenschap is
een steentje bij moet dragen. Ik zal me dus zeker in blijven zetten voor de
Bentelose gemeenschap. Maar als mijn inzet in Beckum gewenst is, sta ik daar
zeker wel voor open hoor.
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EINDSTAND 1-1…
Je laatste opmerking: “Trouwens… de voetbalhoofdmacht van TVO in Beckum

speelt nu al enkele jaren een à twee niveaus hoger dan Bentelo”.

‘Tjah, dat kan ik niet ontkennen. Alhoewel ik wel zie dat VV Bentelo hele mooie
jeugdteams heeft en dat er dit seizoen veel goede aanwas is voor het eerste.
We zullen dus zien hoe lang deze twee klassen verschil nog aan de orde is. En
daarnaast.. Hoe zit het eigenlijk met het niveauverschil van TVO Handbal en HV
Bentelo? “
(Heeft hij toch weer een punt gemaakt, eerlijk is eerlijk en mooi toch!!!!
Bovendien; het 1e voetbal bekerduel tussen Bentelo en TVO eindigde in 2-1; op
basis van felheid/inzet dus gewoon verdiende winst voor de thuisclub! red. J.O.).

Tom Jannink

Hoe zit het nu met…..

de voorgenomen sluitingsdatum van onze Blasiuskerk?
Er is nog steeds geen helderheid over deze gevoelige - en voor Beckum
belangrijke - materie. De voorgenomen sluiting zou eind januari 2021 ingaan.
Navraag bij Bennie Goselink, woordvoerder van de Beckumer locatieraad, gaf
14 september nog geen duidelijk uitsluitsel. Er volgt begin oktober een gesprek
tussen hem en de overkoepelende Heilige Geest parochie. Terwijl ook het
toegezegde overleg extra overleg tussen alle partijen, (dat vanwege corona was
uitgesteld), eind oktober op de agenda staat. Maar, “het blijft momenteel
ongewis of dit laatste overleg eventueel vanwege de korte voorbereiding en
actuele coronasituatie dan wél door kan (en moet) gaan. Terwijl tijdige en goede
communicatie over zo’n zwaarwegend, historisch besluit natuurlijk toch
belangrijk is”.

Tja, kwam net vorige week het sombere bericht, dat in de regio Tubbergen
maar liefst 6 van de 9 aangesloten parochies hun kerk binnen enkele jaren
moeten sluiten. Het gaat maar door…
BBB redactie

TVO OMNI-JEUGD sportief bezig

Op vrijdagmiddag 3 juli zijn we met de TVO-leden van groep 8
ter afsluiting van het basisschool-tijdperk naar het klimbos bij
het Rutbeek geweest.
We zijn begonnen met een survival in het bos. Er waren twee groepen
van jongens en meisjes: team Kim en team Cloë. Er werd gestreden om
de meeste punten. Bij bepaalde onderdelen mocht het lange dikke touw
de grond niet aanraken. Hierbij was het de bedoeling dat je als team
slim samenwerkt om zoveel mogelijk punten te behalen. Het parcours
bestond uit verschillende onderdelen in het bos. Het kruipen door
Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 7 2020
pagina 26

verschillende buizen, onder netten doorkruipen, maar ook het slingeren
aan touwen hoorde erbij.

Tussendoor was er natuurlijk even tijd voor een pauze met wat lekkers.
De energiedrankjes kwamen goed van pas na het slaapfeestje bij de fam.
Waanders. Uiteindelijk was het verschil tussen beide teams minimaal.
Daarna gingen we naar het onderdeel tubing op de skibaan. Hier gingen
ze eerst met een band naar boven en dan glijdend op de band naar
beneden de piste af. Dit vond iedereen geweldig! Na afloop konden ze
nog even een lekkere duik nemen in het water. Iedereen was heel
enthousiast en het was een geslaagde middag!
TVO activiteitencommissie
(Ilse, Christel, Simone, Annamarie, Elise en Leontine)

WAT IS’T WAT

Het vervolg van een lang hoofdpijndossier…

column

Onder de noemer ‘Wat is’t wat’ is eerder in BBB aandacht
besteed aan het hoofdpijndossier van Hengelo. Na de moeizame
bevalling van de grote beren - en waterdruppels – op het
markplein jaren geleden was dan het vervolg ‘een nieuwe
invulling van dat plein’ aan de orde. Bij de tijd, verfrissend,
aantrekkelijk voor publiek, dat de zwoele oude Hengeler Weend
zou moeten wegblazen. ‘Rechtop in de wind’ zoals vroeger al
gezongen werd, oftewel trots op onze stad.
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Maar zoals in talrijke discussies, werkgroepen, inspraakrondes en
meningen spuien in de krant gebleken is, wordt dat nog een moeilijke
bevalling! Een Hijschgebouw zou de Hengelose historie doen herleven,
later ook Hijschkamer genoemd. Meer groen, meer bos, waterstroompjes, horeca/terrassen toevoegen etc. etc. De gemeente liet
meepraten, de kosten vormden hier en daar een struikelblok, Hengelose
notabelen praatten ook mee, een extern bureau – nu De Rode Wouw werd weer eens ingeschakeld. Toen kwamen daar deze zomer betrokken
plaatsgenoten met een uitgetekend plan op de proppen. Twee weken
later vervolgd door een denktank van ex-wethouders en politici, die bij
De Appel het ei van Columbus dachten te hebben uitgevonden. Dat
leverde weer commentaar op van enkele kunstenaars die ‘de oudjes’
betichtten van plagiaat! ‘Hoe durfden ze’.
Daarna deden medio augustus een bekende projectontwikkelaar,
jongeren en bouwkundige specialist maar eens een duit in het zakje. Met
een aantal vrijblijvende adviezen waarin groen, (beren)bos, horeca,
sportbeleving, indoor-outdoor ruimte, grand-café etc. onderdelen van
een nieuw marktplein zouden kunnen zijn. En zie… eind augustus kwam
daar het wijze voorstel van een kunstenaar, die de vredespijp wilde
roken, zoiets. ‘Zouden we niet beter gewoon bij elkaar kunnen gaan
zitten om álle plannen te vergelijken en op brede steun en haalbaarheid
te toetsen?’ Dat klinkt vooralsnog hoopgevend, als maar niet een of
andere betrokkene dan de eer naar zich wil toetrekken en zijn gelijk gaat
claimen!!! Wordt vervolgd dus…

Knitto

Oele heeft een bondscoach
Oele heeft een bondscoach, Oele heeft een melkmachinemonteur en dat dan
allemaal in één en dezelfde persoon: Wim Morskieft (a.k.a. Wim van ’n Dekker).
En op zaterdag 15 augustus stond dat dan ook groot in de krant. Hoe is dat zo
gekomen?
TTV Oele werd in september 2019 genomineerd door het programma Hengeloos
Peil. Dit alles omdat het TTV Oele de basis vormde voor het Nederlandse team
in de klasse tot 560 kg tijdens de Europese Kampioenschappen in Ierland.
Andere touwtrekkers kwamen van Eibergen of OKIA (Holten). En op 5
september 2019 kwam dit team onder de naam TTV Oele in actie tijdens de
clubkampioenschappen. Dit was Hengeloos Peil niet ontgaan en TTV Oele werd
genomineerd voor de pers- en publieksprijs. Tragisch genoeg werden dit, mede
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door corona, de enige prijzen die TTV Oele dit jaar kon winnen. Maar niet
getreurd: 3e plaats van de publieksprijs2e plaats van de persprijs.
Tijdens het roken van een sigaret werd Wim buiten voor het café aangesproken
door de journalist en na even doorvragen vroeg hij of hij een artikel aan Wim
mocht wijden in de zomerperiode. En dat mocht van Wim.

(Screenshot van de TC Tubantia d.d. 15 augustus)

De schok was vooral groot voor de desbetreffende journalist van het stuk, want
hij dacht dat Wim een leuk inkomen had als bondscoach. Maar Wim, de Ronald
Koeman van het Touwtrekken, kost het eerder € 1.000 (om en nabij) per jaar
dan dat het hem geld oplevert. Dus daarom ook maar melkmachinemonteur.
Van tepelvoeringen tot de samenstelling van hars, Wim praat er graag over.
Kortom, hoe een gewone jongen uit Oele toch in ogen van niet-Oelenaren best
bijzonder kan zijn.

Redactie BBB

Kerkdiensten H. Blasius
OKTOBER

Zaterdag 3 oktober
Zondag 18 oktober
Zaterdag 24 oktober

19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

NOVEMBER
Zondag 1 november
Maandag 2 november
Zaterdag 14 november
Vrijdag 27 november

GEBEDSVIERING/Pastor Timmerman
GEBEDSVIERING/Werkgroep
EUCHARISTIEVIERING In Delden
AFSCHEID PASTOOR OORTMAN

09.30
19.00
19.00
19.00

Zondag 29 november

09.30 uur

GEBEDSVIERING/Werkgroep
ALLERZIELEN/GEBEDSVIERING
GEBEDSVIERING/Pastor Doornbusch
INSTALLATIEVIERING
PASTOOR JANSEN
In Borne
GEBEDSVIERING/pastor Timmerman

uur
uur
uur
uur
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Uit het leven gegrepen….
Tijdens mijn werk kom ik vaak dicht bij de mensen en maak
deelgenoot uit van hun verdriet, dankbaarheid en intense momenten
van hun afscheid. Door af en toe mijn verhaal te delen maak ik u graag
deelgenoot van een stukje van mijn werk.
Het is op een ochtend in januari als ik telefoon krijg en hoor dat een wat oudere
man bij ons in de buurt tijdens het aankleden onverwacht is overleden. De man
zit nog zijn stoel en ik vraag mijn collega’s van het zorgteam om er vast naartoe
te gaan voor de eerste zorg, samen met de familie. Vader wordt opgebaard op
de voormalige deel.
Het is een prachtige plek waar hij ongetwijfeld veel is geweest. Tijdens ons
regelingsgesprek worden de taken verdeeld. De dochters regelen de bloemen,
de teksten en foto’s voor de kaart, de advertentie en het gedachteniskaartje. Ze
bereiden later, met de voorgangers van de kerk, de dienst voor. De zoon gaat
samen met de kleinzonen het hout halen voor de kist, want de kist wordt op
eigen erf gemaakt! De schoonzoon voorziet deze dag iedereen van een warme
maaltijd.
Elke keer als ik in deze dagen langskom, is iedereen druk bezig met de
voorbereidingen voor het afscheid. Zo loop ik geregeld de werkschuur in om te
zien hoe de planken een kist gaan vormen. Er wordt hard gewerkt maar ook
gelachen en herinneringen gedeeld.
Levenswerk
De familie kiest voor een uitvaartdienst op de vrijdagavond. Die middag leggen
we vader samen in de eigengemaakte kist, gemaakt door handen van zijn zoon
en kleinzonen. Bijzonder, een stukje levenswerk wat zowel tastbaar als niet
tastbaar is. We gaan deze avond samen met de overledene naar zijn
parochiekerk, waar na afloop gelegenheid is tot condoleren. Aansluitend gaat
vader weer mee naar huis want de crematie is maandag.
In de dagen dat ik langskom, zit een grote rottweiler in de ren. Eentje waar je
u tegen zegt en elke keer wanneer ik of mijn collega’s het erf op komen, hopen
we maar dat deze hond in de ren zit.
De familie besluit dat we zondagmiddag samen definitief afscheid nemen en de
kist sluiten. Nadat een ieder persoonlijk afscheid heeft genomen, schenk ik hun
een troostborrel in om samen, in het bijzijn van deze man een toost uit te
brengen op zijn leven. Pas wanneer ook iedereen een eigen afscheidsboodschap
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op het deksel heeft geschreven, leggen ze het deksel op de kist en wordt deze
definitief gesloten. Aansluitend spreek ik in hun bijzijn nog enkele gebeden uit.
Sneeuw
Het is koud maar in de zon voelt het aangenaam. Ik verlaat het erf. De hond
blaffend en de familie deelt samen nog wat herinneringen. Dan pakken de
kleinkinderen de fiets van opa waarmee hij dagelijks zijn vaste aantal rondjes
fietste om de schuur om zo toch nog wat in beweging te blijven. Ieder kleinkind
doet dit op deze middag terwijl het zachtjes begint te sneeuwen.
Enkele weken na de uitvaart bel ik de echtgenote met de vraag of het haar
schikt dat ik de factuur langsbreng en met het verzoek ervoor te zorgen dat de
hond vast zit. ‘Kom maar, de hond is er niet meer’, zegt ze.
Hond
Laat het nu zo zijn dat ik enkele dagen daarvoor zelf naar het hondenasiel ben
geweest om te kijken naar een geschikte hond voor ons erf. De hond waarvoor
ik kwam bleek niet geschikt, maar er was nog wel een lieve andere hond, “een
rottweiler van de boerderij waar onlangs de man zelf was overleden.” We gaan
kijken, inderdaad een prachtige aanhalige hond, die kwispelt bij mijn aanzien.
Achteraf bleek het de hond te zijn die in volle trouwheid het erf beschermde
voor zijn oude baas, waar de as van deze man na enkele maanden is
uitgestrooid.

Gerry Leferink

Beckum krijgt LIBANEES RESTAURANT
Wellicht heb je het al gezien, de voormalige King’s Wok wordt grondig
verbouwd. Maar wat komt er in? Beckum.nl vroeg het aan Beckumer Maykel
Mirza, de trotse ondernemer van Beckum Palace (voormalig Annink Pot) en
tegenwoordig eigenaar van het hele complex.
“Een langgekoesterde wens gaat in vervulling” aldus Maykel. “Binnen komen,
aan de kant van de rotonde, twee feestzalen voor kleinere gezelschappen, de
een is geschikt voor ongeveer 90 personen, de ander voor ongeveer 40 à 50
personen. Aan de linkerkant, in het voormalig zitgedeelte van King’s Wok, komt
een Libanees restaurant. Dat deel wordt naar buiten toe uitgebouwd met een
grote serre.” Het voorste deel van het complex is momenteel volledig gestript.
Er zijn containers vol met gesloopt bouwmateriaal afgevoerd en momenteel
wordt gewerkt aan de wederopbouw. Ook de buitenkant van het pand wordt
daarbij onder handen genomen. Het pand is dit jaar aan de buitenzijde al
grotendeels geverfd.
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De getoonde schetsen en Maykel’s verhaal maken duidelijk dat hij gaat voor een
Oosterse sfeer en uitstraling. “Ik ga veel gebruik maken van planten, waardoor
het een gezellige sfeer krijgt. Iedereen moet zich hier prettig bij voelen”. De
planning is dat de opening ergens eind november/begin december ligt.

Beckum.nl

Luk akkefietjes, ‘miene bosbeas’n!’
Op ne verloar’n zunnagmirrag noa SintJoapkestied wa’w bange dat er
bie oons wear angeloop zol kom’n, woar wie nig met oet de veute könt.
Ie wet wa, volk dat ok niks te doon hef en’ mirrag kepot möt hem’n. Ie
kent dat beeld wa; ie zeet ze deur de roete van de achterkök’n ankom’n
fiets’n en veurda’j weg könt dük’n, stoat ze al bie ‘t anrech en sprekt
helderop;’goh wa’j wa toes, wie wol’n is heur’n hoo ’t er hier an toogeet’.
En as oe dan dat volk in de weg zit en noast ne kanne koffie met ’n
heartje wa ne fleske (goedkoop’n) wien en vear halve liters bier opzoept
en oe later ok nog van’t wark ofhoolt, wi’j ze wa votkiek’n, dat wi’j...
Dus gung ik en oons Mina bietieds op’n trad veur ne waandeling deur ’t
bos. De mung’n en weps’n dear’n onmeunig hun bes en stak’n oons an
alle kaant’n, het was ok sloerig wear, dat was’t. Langs het bospѐѐdje
ston völ bosbeasstrük’n en waarachtig, de beas’n waar’n al riepe. En d’r
zaat’n d’r merakels völle an, net ne waas van pears-blauw tuske de
greune blèѐdkes. Wie fiet’s rap nor hoes, ik heb ’s aanderdaags ’t wark
vlot offemaakt en ok oons Mina leut ‘t striekiezer ne dag teumig op de
plaanke ling. Met ’n pa wekfleske in de fietstaske, oale kleare an en
greune zeepe um kop en op de arm’n teeng dee mung’n en weps’n
peddel’n wie nor’t bos um bosbeas’n te plukk’n.
Net achter ’t bruggetje ha’w zunnags ne mooi’jn stroonk vol met beas’n
zeen, mer wie waar’n te laate, dat wa’w. Van de wiet’n zag ik ’t al; d’r
ston ne frömde fietse langs ‘t pѐѐdje. D’r was er oons ene te glad offewes
en den gast pluk’n oons de beas’n vot. Wieleu gung ’n stukske doarvuur
eas beas’n pluk’n, mer hѐѐnigan schoom’n wie op tot vlak bie de volle
strüke kotbie dee fietse.… Twee wekfleske haw al halfvol, de mung’n
stok’n hun beste en wie had’n ne zeare rugge. Afijn, wie pluk’n an de
aandre kaante van ’t pedje bie dee fietse verdan, heurt wie ineens ne
venienige stemme achter oons zeng; ‘dat bunt miene bosbeas’n’. En een
fleenk manspersoon achter dee strük’n rich’n zich op en keek nor oonze
wekfleske as of hee dee bosbeas’n d’r wa oet wol kiek’n. Ik dee bescheet
en zea; ‘woar steet dat? Wie macht hier net zo good pluk’n as ie, want
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dit bos is vriej gebied’. Den bullebak wier; ’ik was hier ’t easte, goa gullie
ma argens aans hen, mear is ter nig van’. Ik wol ‘m de kaste nog wieder
oetkear’n mer oons Mina kwaamp d’r tuske. ‘Loat ma zit’n, kom wie bunt
wa wiezer en goat vot’. Umdaw de fleske reedluk vol hadn, ne zeare
rugge en ok ’n schemer opkwaamp, buw ma wegge goane.
To’w op ne veilige ofstaand waar’n, schreeuw’n oons Mina nog
achterumme met ne rooi’jn kop; ‘ie macht dee beas’n wa in ’t gat stekk’n
en ik hoppe da’j er dretterig van wodt…’

HekselmesienHarry

Levenslust

pakt de draad weer op

Toneelvereniging Levenslust is langzaam maar zeker weer op weg
naar het podium. Ook bij ons zijn repetities stilgelegd en uitvoeringen
geannuleerd, maar onze leden staan weer te popelen om aan de slag
te gaan.

Halloweentocht

Op vrijdagavond 30 oktober organiseert Levenslust een Halloweentocht.
Het startpunt is bij ’t Proggiehoes en de avond verloopt volgens de
richtlijnen van het RIVM. Hou BBB en onze Facebookpagina in de gaten
voor verdere informatie.

Openlucht spel

Voor 2022 staat een groot theaterspektakel op de planning. Deze is
geschreven door Jan Riesewijk uit Losser en gaat over pastoor Osse, de
veelbesproken pastoor uit Beckum. We duiken met dit stuk in het
verleden en gaan naar het heden en werpen een blik in de toekomst. Dit
mag u niet missen, een stuk waar we samen met veel Beckumers naar
toewerken. Door corona hebben we dit moeten verschuiven, maar met
de tijd komen heel veel mooie ideeën naar boven nu hebben we twee
jaar om dit uit te werken. Ondertussen kunnen we ons richten op de
uitvoering die we nu gepland hebben voor september 2021 dit wordt een
stuk zoals u van ons gewend bent.

Hopelijk tot ziens op 30 oktober
Toneelvereniging Levenslust
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Hoe staat TVO handbal ervoor
bij de competitiestart?
TVO1 selectie: Joyce gestopt als keeper. Gelukkig vorig jaar Sophie
Gerritsen uit Haaksbergen (Stormvogels) aangesloten als nieuwe keeper.
Pien Rupert, Linde Assink & Mies Veldhuis nieuwe talenten voor TVO1.
Afgelopen jaar veel ingezet, en dit gaat dit jaar alleen maar meer
worden.
Kick-off jaarlijkse bijeenkomst om alle teamtaken te verdelen, tenues te
passen en teamfoto's te maken. Geslaagde dag. Jongere team kregen
training van DS1 en de C + B kregen dansles van Maudi Bellers.
Trainingsweekend DS1 + DS2:
Dames 1: alle wedstrijden gewonnen
Vrijdag: DHG Ammeloe/Ellewick (Duitsland) - TVO1 (17-28)
Zaterdag: twee trainingen (4 uur totaal) + wedstrijd TVO - Stormvogels
DS1 (16-15).
Zondag: Levend monopoly in Bentelo + wedstrijd TVO - Pacelli DS1 (2413)
Dames 2: 1 gewonnen en 1 verloren
Zaterdag: twee trainingen (4 uur totaal) + wedstrijd TVO - Broekland
DS2 (11-16).
Zondag: Levend monopoly in Bentelo + wedstrijd TVO - Bornebroek (93)

Britt Veldhuis

Gezellig terrasfeest

Dat was het zondag 13 september op de parkeerplaats bij het Wapen
van Beckum. Beetje nazomeren, beetje goodwill kweken, “hebben we dit
jaar toch nog een evenement in Beckum kunnen houden” stelt
zomerfeestvoorzitter Pascal Ottink. Bijna 400 bezoekers, op gepaste
afstand, genoten van de muziek en konden versnaperingen krijgen bij
oa. de Stepelose grilmaster. En ja, ook BOA’s namen even een kijkje;
‘niks aan de hand en alles goed voor elkaar’, luidde de waarneming…
Wat wil je nog meer?

BBB redactie
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Gezellig terrasfeest bij zomers weer

PLANNEN VOOR REUNIE ANNINK-POT?

KORTE TERUGBLIK OP DIE ROEMRIJKE JAREN

Dat was nog eens een tijd in het uitgangsleven van de Twentenaar zo
ongeveer de jaren 60 tot 80. Zo in de na-puberleeftijd tot het belangrijke
moment van trouwen wisten vele honderden, nee duizenden jongeren
de weg te vinden naar Annink-Pot. Waar het toentertijd goed toeven was
bij feesten in de prachtige locaties met diverse faciliteiten. Dansavonden
in de grote zaal met livemuziek en ook veel grote bruiloften werden er
gevierd.
Annink -Pot was een begrip in de verre regio. Met ook faciliteiten als
kegelen, bowlen, bars, voorcafé met biljart. Antoon Pot trok de kar met
later zoons Gerry, Tonny en Clemens en dochter Rita. Gerry was later
ook de grondlegger voor de warme bakker Pot met op verschillende
locaties in Twente een bakkerij.
Aan de voorkant bij Annink Pot waren ook een tijdlang automaten
geplaatst voor snacks, ijs en rookwaren. En natuurlijk,
carnavalsvereniging de Beckumer Ossens werd er opgericht
middenjaren’60.

BBB redactie
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Datumbank
17 okt.
24 okt.
24 okt.
30 okt.
17 nov.
21 nov.
27 nov.
19 dec.
2021
16 jan.
20 febr.

Oud papier
Afscheidsviering pastoor Oortman | 19.00 uur | Blasius Delden
AFGELAST – Avondconcert met o.a. Freddie Mercury
Halloween tocht v.a Proggiehoes met Levenslust
AFGELAST – OVBO | Thema-avond
Oud Papier
Installatieviering pastoor Jansen | 19.00 uur | Stephanus Borne
Oud papier
Oud papier
Oud papier

Vakanties basisschool de Bleek

schooljaar 2020-2021
12 t/m 16 okt.
Herfstvakantie
21 dec t/m 1 jan.
Kerstvakantie
22 t/m 26 febr.
Voorjaarsvakantie
4 en 5 apr.
Pasen
26 apr. t/m 7 mei
Meivakantie
13 mei
Hemelvaart
23 en 24 mei
Pinksteren
12 juli t/m 20 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

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de zeer warme
belangstelling, in welke vorm dan ook, na het plotseling overlijden van Bennie
ter Avest, onze broer, zwager en lieve oom. TVO, bedankt voor het prachtige
bloemstuk. Dit heeft ons goed gedaan. Dank voor de steun en medeleven.

Familie Ter Avest
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Overleden. Ook is in juli oud-Beckumer Rinus Hofstede overleden op
de (te) jonge leeftijd van 62 jaar. Deze sympathieke, bescheiden
‘natuur’mens heeft in zijn jeugdjaren bij TVO gevoetbald. En was enige
tijd lid van de duivenvereniging de Zwarte Doffer.
En om zijn betrokkenheid met Beckum te onderstrepen, had hij zich
aangesloten bij het culinaire gezelschap van Wat de pot schaft… De
familie wordt alsnog gecondoleerd.

BBB redactie

Het is weer begonnen!!

Iedere dinsdag is er een gratis fysio inloopspreekuur voor iedereen
van 20.00-20.30 uur. We zitten dan in de Fysioruimte bij TVO.

Peter Paul Schmitz

•

Kerstverlichting langs de Past. Ossestraat (+zijstraten) was vorig jaar
een sympathiek initiatief vd Dorpsraad/werkgroep Entree. En dat
leverde veel reacties op; voornamelijk positieve, maar ook meningen
als; liever ander ornament/te fel licht. De werkgroep wil op 8 oktober
met betrokken aanwonenden( 1 persoon per huis; corona dus!)
evalueren voor een verlichtingsvorm dit jaar. Met als uitgangspunt: Hoe
gaan we dit initiatief een vervolg geven? Proggiehoes, 20 uur.

Maandagavond TVO vergaderingen
TVO omni bijeen – op afstand – in de sportzaal.! Nieuwe Omnivoorzitter TVO Gildevoorzitter – hybrideveld bijna gereed – lof voor vrijwilligers –
Meer info in volgende BBB….
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DEZE MAAND… MAISHAKSELEN IN DE REGIO
(Foto facebook)
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Het TVO Gilde bestaat 20 jaar, dit is het bijgewerkte
Gildebord met alle leden. Afgelopen maandag zijn na de
jaarvergadering omni TVO weer voorstellen besproken
voor donaties. Het TVO Gildepad gaat er komen!!!
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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
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