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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
mailto:janottink@home.nl
mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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Jaargang            Nummer 

 
42…………………………………08 
 

Laatste Week Nieuws 
Het ruist en zoemt nog steeds door Beckum, waar werkgroepen van 
verschillende statuur voortdurend bezig zijn om de leefbaarheid van 
Beckum veilig te stellen. De volgende maand bijvoorbeeld wordt de 
eindconclusie gepresenteerd door SBB van het woningbouwplan.  
Tegelijkertijd worden de discussies omtrent een zachte of harde lock-
down in Nederland inzake die ongrijpbare Covid-19 steeds feller. voor en 
vooral achter de schermen meningen worden verkondigd over lopende 
en wellicht komende woningbouwplannen.  
 
Tegelijkertijd moet de BBB redactie roeien met de riemen die ze hebben. 
Oftewel, deze BBB werd geproduceerd door het redactieteam, waarbij het 
verzamelen en binden deel weer werd uitbesteed. Het niet aflatende corona 
virus noopte ons daartoe!  

 
       
 
Het is al een tijdje akelig stil in- en rondom ’t Geertman en De Kruudnhof. Geen 

opwinding in en langs de velden en geen gezellige sociale napraat. Wel kan het 

gras op het nieuwe hybrideveld ongestoord groeien. Naar horen zeggen kan de 
jongere jeugd er binnenkort al op trainen! 

Hoe het met de diverse competities verder gaat verlopen is totaal ongewis. 
Wanneer kán het weer op de velden. Voor de winterstop nog? Weinig kans, 

schat men in. Misschien straks een inhaalrace met wedstrijden op 
donderdagavond en zondag? Wie zal het zeggen… 

Ondertussen moeten we ons “vermaken” op de tv met wielrennen en 

mondkapjes interviews. Waar bv. Kelderman weer net misgrijpt in de Giro. Of 
we zien verbaast een 0-13 monsterzege van Ajax bij VVV. En in en rond Beckum 

zien we wekelijks, hoe veel mountainbike trimmers zich uitsloven op parcoursen 
door de natuur. Dat dan ook wel weer… 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020 
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Wat U Leest In Deze Oktober BBB 
 

Laatste week nieuws 
Inhoudsopgave 
Halloweentocht geannuleerd 
Reanimatiecursus AED doorgeschoven 
Zon in de schoorsteen 
Samen Bouwen aan Beckum, de eindconclusie 
Maatregelen corona van TVO omni 
Donderspeech, uit annalen BBB 1984 
Een Os in het nauw maakt rare sprongen 
Drie op een rij, de Ten Dam boys 
Intocht Sinterklaas op 22 november, maar dan anders! 
Twintig voorzetten op Eric Pelle 
Dankbetuiging 
Wist U Datjes… 
Berichten van het TVO Gilde front 
Kerkvieringen H.Blasius, november 
Onze kosters in het zonnetje 
Alles over de TVO Jaarvergaderingen 
Persoonlijke brief Johan Vossebeld 
Ronde van Stepelo (jaren ‘50!) 
Luk akkefietjes 
Datumbank 
Pitamientjes  
Foutje, bedankt… 
Foto’s TVO vergaderingen op unieke locatie 
Gezondheidscentrum, spreekuren 

 
 
Halloweentocht geannuleerd 
Helaas gaat de geplande Halloweentocht op 30 oktober niet door. De huidige 

situatie rondom het coronavirus maakt het niet mogelijk om deze avond te 
organiseren. We gaan op een later tijdstip, als het coronaveilig is, spoken in en 

rondom Beckum. Blijf gezond allemaal. 
Groeten van Levenslust 
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UPDATE REANIMATIECURSUSSEN en het coronavirus 
 

Nadat we op 22 september één herhalingscursus reanimatie/AED hebben 

verzorgd, staan we nu (helaas) weer in de corona modus geparkeerd. In overleg 
met de instructeur hebben we na de persconferentie op 28 september besloten 

om de cursussen door te schuiven naar 2021. 
 

Wat betekent dit voor de cursisten? 

- Degenen die alleen nog maar een beginnerscursus hebben gevolgd, 
zullen volgend jaar het eerst gepland worden. 

- Degene die langer dan 1,5 jaar geleden een cursus gevolgd hebben 
volgen daarna, evenals de cursisten die nog maar 1x een herhaling 

hebben gehad. 
- Daarna zullen overige cursisten volgen. 

Indien je elders een herhaling kunt volgen (werk, BHV, EHBO), geef dit a.u.b. 

door aan de Werkgroep, dan passen we de data aan. Kun je structureel de 
cursus via bijvoorbeeld het werk volgen, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. 

Vergeet niet je gegevens op HartslagNu te controleren en zo nodig aan te 
passen. Zijn er vragen en/of opmerkingen, neem contact op met één van de 

werkgroepleden of via ons contactformulier. 

Werkgroep AED Beckum: Christel, Pascalle, Sonja en Rita 

 
Zon in de Schoorsteen 
Ondanks de corona willen we deze actie toch 

doorlaten gaan. 
 

Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar toch willen 
we u informeren over deze actie. Zoals ieder jaar 
hopen wij weer te mogen rekenen op onze vaste geefsters(gevers). 
Omdat we van te voren nooit weten hoeveel geefsters(gevers) wij nodig 
hebben, zijn nieuwe aanmeldingen altijd van harte welkom. Wordt u dit 
jaar niet gevraagd voor het maken van een pakje dan komt u zeker 
volgend jaar aan de beurt.  
De geefster/gever ontvangt begin november een envelop met de 
gegevens van de ontvang(st)er en verdere informatie. We hopen dat wij 
ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen. Nelly van den Broek (074-
3676366 of per mail: fysiovdbroek@hotmail.com) en Truus Kamphuis 
(074-3676521 of per mail: gamkamphuis@gmail.com). 
 

 

https://mijnhartslagnu.nl/#/page/login
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/contact/
mailto:fysiovdbroek@hotmail.com
mailto:gamkamphuis@gmail.com
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Samen Bouwen aan Beckum | eindconclusie 
 
De stichting Samen Bouwen aan Beckum heeft in 2019 opdracht 
gekregen van het Dorpsplan/Masterplan te onderzoeken of het op korte 
termijn realiseren van woningbouw op veld 3 van TVO haalbaar is. 
 
Dat onderzoek is op een haar na afgerond en de conclusies zullen half 
november met de opdrachtgever gedeeld worden. Daarna zal dat op 
Beckum.nl en in de BBB van november worden gepubliceerd. 
 
Er is hard gewerkt aan een positief resultaat. We hopen dat ons advies, 
voor de vele belangstellenden waarmee we intensief gesproken hebben, 
een concreet positief vervolg krijgt. Beckum is toe aan extra woningen. 
 

Eric Temmink, voorzitter SBB 
 
 
 

Aanvullende corona maatregelen TVO-OMNI 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober nemen we 

voor de komende vier weken de volgende maatregelen: 
 

- Naast de kantine zijn ook alle toiletten, kleedkamers en 
doucheruimtes gesloten. 

- De fysio ruimte in het Geertman is gesloten. Je kan eventueel 
dinsdags gratis terecht van 19.30 tot 20.00 in de praktijkruimte 
van Peter Paul Schmitz in de pastorie. 

- Competities zijn voor alle leeftijden tijdelijk stopgezet. 
- Jeugd t/m 17 jaar mag blijven trainen of onderling partijen spelen 

in teamverband binnen en buiten. Geen vriendschappelijke 
wedstrijden tegen andere verenigingen. 

- Vanaf 18 jaar mag je niet in teamverband sporten. (dit geldt 
zowel voor binnen als buiten). 

Bedankt voor jullie begrip, blijf gezond en hopelijk snel tot ziens! 
 

TVO afdelingen voetbal, handbal en volleybal 
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Een donderspeech van alle tijden… 
De trainer; mannen, vandaag de laatste kans op de titel. Over die 
nederlaag van vorige week wil ik eigenlijk niets zeggen, want Jezus 

wat was het droevig. Geen beleving, geen dekking, geen agressie, 

waardeloos. Nou vandaag die gasten uit Den Haag. Die ken je alleen 
maar pakken als je er vanaf het begin keihard tegenaan gaat. Laat 

zien dat je er bent. 
Mannen, we nemen nog een paar dingen door; Koos, jij als keeper schreeuwen 

in dat doel, het hele doelgebied is voor jou en als een tegenstander effe op je 
doorloopt, ram hem onder het gras… laat merken dat je er bent. 
De Boer, als stopperspil alleen mee in de aanval als wij in balbezit zijn, dus niet 

blind naar voren rennen. Gerrit, jij als mandekker, kleef aan die midvoor en geef 
die gosert geen 1½ meter(!) ruimte. En verder, als het kan in de aanval en 

buitenom gaan, maar op tijd terug. De linkshalf en rechtshalf nemen die posities 
dan over. 
Rob, ga nou niet weer doelloos lopen pingelen, want verdomd, ik haal je eruit. 
Nou, je weet wat je te doen staat en denk erom, als je vlak voor tijd voorstaat 
geen onnodige risico’s nemen. Ram die bal maar over de schutting en bij een 

achterbal zoveel mogelijk tijd rekken. Oké mannen we gaan het veld op. 
Hé Smitje, loop jij nou met de aanvoerdersband om, je weet toch dat De Boer 

aanvoerder is? Smitje met een rode kop: ‘Ja mijnheer, maar ik heb die band van 
mijn opa gekregen. Ik was gisteren jarig en ben acht jaar geworden.’ 

Uit de annalen van BBB. November 1984 

 
Een Os in het nauw maakt rare sprongen 
 

Om maar met de deur in huis te vallen: de (papieren) BBB mag niet 

verloren gaan! Dus na enig overleg op de Ossennieuwsredactie 
hebben wij, na de oproep in de vorige editie, 

besloten een rubriek te gaan vullen in de 
BBB. ‘Ach de jeugd kijkt alleen nog maar op 
Facebook’ was een reactie van één van onze 

redactieleden terwijl die al swipend Tinder aan het 
uitspelen was. Maar wat is nou Facebook? 

Berichten met fake news over Trump, 
kattenfilmpjes, wat nieuws over Oele op 

BeckumNL en hier en daar een zure reactie zoals ‘Vroeger was alles beter’ of 
‘De Beckumse jeugd van tegenwoordig! Schandalig!’. Gelukkig komt er zo nu en 

dan een leuk Ossennieuws berichtje online maar voor de rest is Facebook toch 

één grote bak ellende.  
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Als je het over ellende hebt. Weet je wat pas ellende is?! De corona. Doen ze 
verdorie Halfweg weer dicht! Moeten we in het weekend thuis gaan zitten. Of 

in de keet. Ja ook wij weten dat dat niet helemaal de bedoeling is maar als je 

een jaar of 18 bent heb je ook geen zin om met de ‘oale leu’ op de bank te 
zitten en naar dat jankprogramma de beste zangers van Nederland te kijken of 

wel? Of iets met Linda de Mol of Chantal Janzen. Ja als je een jonge knaap bent 
is het leuk om naar die (met alle respect) twee blonde milfjes te kijken maar 

dan liever met een doos tissues op de zolderkamer in plaats van met de oale 

leu er bij op de bank. Nou goed, keet weer open, koelkast aan, gaskacheltje an 
want het begin langzaamaan weer kouder te worden. Moeten we ook nog eens 

elke vrijdag naar Hoksebarge met de caddy om bier te halen. Ja de kosten lopen 
flink op. En dan lees je op Facebook dat een ambtenaar een kleine € 400 

vergoeding krijgt voor het thuis werken?! Nou mien jong, dan is het op zijn 
minst terecht dat wij ter vergoeding van de onkosten maandelijks een kistje 

groene knuppels de neus krijgen vanwege het thuis drinken of nie!? 

 
Nou. Goed. Dat het maar rap afgelopen mag zijn met corona want zoals Guus 

Meeuwis ooit zong: ik mis hier de warmte van het dorpscafé en de aanspraak 
van mensen met een zachte G. Nou heel warm is het vaak niet bij Halfweg en 

de zachte G is in Beckum een harde ‘wat heb ie joh gek’ maar verder klopt het 

wel. Gezond blijven, proost!  
Ossennieuws Beckum  

 
Drie op een rij! 
Het komt wel vaker voor dat binnen een bepaalde familie meerdere 
spelers of speelsters actief zijn voor TVO. Maar drie zoons 

achtereenvolgens bij TVO voetbal, momenteel spelend in het 1e, 2e en 
3e is toch wel apart. Wat zeg ik, heel apart. 
 

We hebben het oog laten vallen op de gebroeders Niek, Jasper en Daan ten 

Dam. Niek (27) speelt nuttig ‘in dienst van het elftal’ in het 3e maar is bovendien 

ook penningmeester in het TVO voetbalbestuur. Een functie die pa Tonny ten 
Dam eerder ook vervuld heeft. Jasper (25) is momenteel al een tijdje 

geblesseerd maar speelt normaliter in TVO2, was veelal spits, later schaduwspits 
en kan het balletje leep laten rondgaan. Bovendien, invalbeurten in het 1e 

gingen hem goed af door zijn spelinzicht. Jasper blijft thans ook nauw betrokken 

bij het 2e als ‘mental coach’ zullen we maar zeggen. Maar hoopt dat hij snel 
weer wedstrijdfit is. Dan komen we bij de jongste loot in ‘de Loninkfamilie’. Daan 

(21) is de naam, die als junior al een beloftevol talent was. Maar daar schuilt 
ook het gevaar, want als het even tegenzit, kan het kopje naar beneden gaan. 

Maar, hij is nu al voor het 3e seizoen basis-verbindingsspeler in TVO1. Zet op 
het middenveld de lijnen uit, heeft een knappe pass in de benen en bij tijd en 
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wijle scoort hij belangrijke doelpunten (zie de kampioenswedstrijd in 2018 thuis 
tegen Overdinkel 2x). Ook Daan is jeugdtrainer zaterdags. 
 

De eerlijkheid gebied te zeggen, dat de Ten Dam’s nou niet gebouwd zijn als 
‘explosieve’ sprinters, maar die andere benodigde vaardigheden in het 

voetbalspelletje hanteren ze wel met verve! Kortom, waardevolle spelers in het 
TVO bestand, maar ook dragen ze in verschillende functies bij aan de gedegen 

organisatie van TVO voetbal. Dat is dan mooi meegenomen! 
Knitto 

 

 
 
Twintig voorzetten op …                      Eric Pelle 
 

Hij woont met zijn gezin in de Wildbaan van Beckum, waar het fijn 

toeven is in een relatief rustige omgeving, veelal zonder jakkerend 
verkeer! De laatste jaren was hij steeds meer in beeld bij bestuurlijk 

TVO, zou je kunnen zeggen.  
 

Niet tevergeefs werd zes jaar geleden een beroep op hem gedaan door 
het TVO omnibestuur. Hij was eerst nog enkele seizoenen 
leider/grensrechter bij de TVO voetbaljeugd, waar zoon Sjoerd zijn 
voetbaltalenten etaleerde. Bij het omnibestuur van TVO vervulde hij 
daarna het secretariaatschap. En dat bestuur kreeg vervolgens heel wat 
op hun bord op het gebied van ontwikkelingen in het Beckummer (sport) 
gebeuren. TVO is partij en onderdeel in het Masterplan, waarbij een 
toekomstig gemeenschapsgebouw in Beckum zal moeten verrijzen.  
 

Daarbij zijn onderwerpen als toekomstige locatie van de voetbalvelden, 
woningbouwplan in relatie tot veldverkoop belangrijke discussiepunten. 
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Voeg daarbij de ontwikkeling - en realisatie van het nieuwe hybrideveld 
en de complexe materie is geschetst. Hij was overigens bij die 
werkzaamheden tot realisatie van dat hybrideveld afgelopen zomer ook 
zelf geregeld bij dat veld te vinden voor allerlei klussen! Interessant is 
ook, dat hij de laatste 14 jaar geregeld als recreant-hardloper door en 
rond Beckum gesignaleerd is. Hij liep in 2007 zelfs een ½ marathon 
binnen de 1.52 uur! (Met dat virus zijn trouwens wel meer Beckummers 
en TVO bestuurders besmet. Want bijvoorbeeld ook TVO 
voetbalsecretaris Alfred Damhuis is regelmatige hardloper. Beiden waren 
ook aan de start van de laatste twee Lussen van Beckum!).  
 
De laatste TVO omni-jaarvergadering in september was een  
gedenkwaardige bijeenkomst. Niet alleen door het coronavirus en dus 
onderling afstand houden, maar vooral door een wisseling van de wacht 
in het bestuur die door de ernstige ziekte van voorzitter Johan Vossebeld 
helaas noodzakelijk was geworden. De secretaris van omni-TVO werd op 
die vergadering door die trieste omstandigheid benoemd tot nieuwe 
voorzitter. De ontstane vacante functie van secretaris wordt ingevuld 
door Alex Vossebeld. Na al deze bespiegelingen is het tijd om de 
befaamdeTwintig Voorzetten in deze BBB te richten op Eric Pelle. 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s 
Ik ben 56 jaar, getrouwd met 
Christel en gelukkig geprezen met 

onze kids, Annelin, Sjoerd en 

Katja. Nadat ik vele jaren 
werkzaam ben geweest als 

projectleider in de wegenbouw is 
mijn huidige functie binnen 

diezelfde sector maar dan hoofd 

bedrijfsbureau. Van een baan 
waarbij je veel op pad bent nu dus 

meer op kantoor. Mijn hobby's 
zijn voornamelijk onze hond Sam 

waarmee ik wekelijks train (al zou 

je dat niet zeggen als je ons tegen 
komt), wekelijks een stukje 

hardlopen. Ook van ons gezin en 
alles in en rondom huis kan ik erg 

van genieten en beleef daar ook 
veel plezier aan. 
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De sportcarrière 
Op zesjarige leeftijd begon mijn sportcarrière bij WVV in Hengevelde. Tot aan 

de senioren heb ik daar gevoetbald en heb er dus best lang over gedaan om tot 

de conclusie te komen dat ik het nooit tot het 1e van welk elftal dan ook zou 
schoppen. Daarna hebben we nog met een groep vrienden aan diverse zeskamp 

spelen in de regio meegedaan maar nooit echt wat gewonnen en helaas als 
dieptepunt een zeskamp in Beckum waarbij we gediskwalificeerd werden 

doordat onze joker (een levende eend) verdronk in de waterbak. Wellicht dat 

iemand zich dat nog weet te herinneren, al hoop ik van niet.  
 

Daarna getracht een carrière op te bouwen in de biljartsport waarbij we enkele 
keren de competitie wisten te winnen en zelfs nog deel genomen hebben aan 

de district en gewestelijke kampioenschappen, waarbij we tweede werden. Toch 
kwam ik er al wel snel achter dat biljarten wel een sport is maar dat je die niet 

voor je gezondheid beoefent en zeker niet als dat vanuit het café gebeurt. Om 

toch conditioneel in vorm te blijven ben ik daarna begonnen met hardlopen. De 
eerste jaren ook regelmatig aan wedstrijden meegedaan en een aantal keren 

ook de halve marathon gelopen. Dit lopen geeft toch een soort van voldoening 
waarbij je niet alleen je lichaam traint maar ook goed is voor de geest. Ik hoop 

dat nog lange tijd vol te kunnen houden.  
 

Het hoogtepunt 
Deelnemen aan de Huttenkloasloop in Oldenzaal, dit was mijn eerste halve 
marathon. Ik vond het een prachtige prestatie in een prachtige omgeving en 

raad iedereen aan ooit eens een keer deze wedstrijd te lopen. 
 

Ooit aan wedstrijdsport gedaan in het verleden? 

In competitieverband gevoetbald, biljarten en hardlopen. 
 
Hoe kwam je zo in Beckum terecht? 
Nadat Christel en ik enkele jaren in Enschede hadden gewoond, wilden we toch 

graag terug naar een dorp, Hengevelde of Beckum dat maakte ons niet zoveel 
uit. Destijds was de woningbouw situatie net anders dan nu. In Hengevelde was 

geen bouwgrond te koop en in Beckum wel dus de keus was snel gemaakt. 

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

Ik moet bekennen dat ik het wel volg maar op afstand. Langs de lijn was ik 
wekelijks te vinden bij de wedstrijden van Sjoerd en ook de handbalwedstrijden 

van Annelin en Katja bezocht ik regelmatig. Bijkomend voordeel van de 

handbalwedstrijden was dan ook vaak dat het eerste direct voor of na de 
wedstrijd van de dames was en dan bleef je toch even kijken. Bij de wedstrijden 

van het eerste voetbalelftal ben ik niet vaak geweest maar wellicht komt daar 
in de toekomst verandering in. 
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Je werd min of meer door de ernstige ziekte van Johan – als het ware – 
noodgedwongen voorzitter van TVO. geeft je dat extra motivatie er iets van te 
maken? En actueel; krijgt TVO dit jaar nog een royale subsidie van de Rabobank 
of is dat door een ander meldingssysteem niet mogelijk? 
Klopt, door de ziekte van Johan was het voor hem helaas niet meer te doen om 

de voorzittersfunctie bij de Omni te vervullen. Johan heeft een TVO hart en zet 
zich daarnaast ook graag in voor de Beckumer gemeenschap maar hij vindt ook 

dat als je iets doet je dat voor de volle 100% moet kunnen en dat laatste lukt 

hem spijtig genoeg niet meer.  
Noodgedwongen, zo zie ik het niet. Alex Vossebeld had al aangegeven graag 

voor Beckum iets te willen betekenen dus die link was al snel gemaakt. Doordat 
Johan de laatste maanden al afwezig was had ik al een deel van zijn taken 

overgenomen. Ook hadden we al frequent contact waarbij we van gedachten 
wisselden. Daardoor heeft de Omni vereniging er niet onder geleden. Wel had 

ik al een beetje kunnen ervaren wat het voorzitterschap inhoud en was de 

beslissing dus niet zo moeilijk. De subsidie van de Rabobank clubsupport actie 
zijn we uiteraard heel blij mee en we zullen dan ook menigeen bestoken met de 

vraag om zijn of haar stem uit te brengen op TVO. Wel is het jammer dat 
inwoners en leden van TVO (of andere verenigingen in Beckum) die geen lid 

zijn van de Rabobank Midden Twente geen stem kunnen uitbrengen. Je zou 

denken het is toch allemaal één Rabobank, maar zo is het niet. Ik heb daar ook 
contact over gehad met de Rabobank Midden Twente en ik begrijp het wel. Het 

is geen landelijke actie, de subsidie wordt door de Rabobank Midden Twente 
beschikbaar gesteld. Zie het zo, woon je in Beckum en ben je bij een andere 

bank dan kun je ook niet stemmen. De kans is aanwezig dat we dit jaar iets 
minder krijgen dan voorgaande jaren, dat geldt niet alleen voor TVO maar voor 

alle verenigingen en stichtingen in Beckum.  

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we in Beckum zoveel mogelijk kunnen 
profiteren van deze subsidie door zoveel mogelijk te gaan stemmen. Denk dus 

niet dat is me teveel werk en een ander zal wel stemmen maar elke stem geldt, 
ook die van jou. Of die stem dan voor TVO is of voor één van de andere 

verenigingen maakt me niet zoveel uit we kunnen het namelijk allemaal wel 

goed gebruiken. De Rabobank Midden Twente is ons overigens wel goed gezind, 
zo hebben we recentelijk nog een subsidie mogen ontvangen van circa  

€ 3.000,- voor een nieuw scorebord aan de muur in 't Geertman, deze is dus 
volledig door de Rabobank Midden Twente bekostigd!  
 

Ontwikkelingen in Beckum rondom vervolg Masterplan en aansluitend (locatie 
van) woningbouwplan met alle tegenstrijdige berichten en kritieken baren 
menigeen zorgen. Hoe sta jij daarin? 
Die zorgen deel ik ook. Als TVO kijken we ook vanaf de zijlijn toe. We hebben 

een stuk grond dat we willen verkopen voor woningbouw en als daar dan geld 
voor de Beckumer gemeenschapsgebouwen van overblijft, is dat heel mooi 

meegenomen. Echter staat voorop dat we betaalbare woningen moeten 
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realiseren voor onder andere startende Beckumse jeugd. Dat heeft al veel te 
lang geduurd en mag niet nog meer vertraging oplopen. Daarnaast moet je ook 

verder kijken, hoe ontwikkelt de vraag zich naar woningbouw de komende jaren 

en waar gaan we dan bouwen? Ik denk dat een combinatie van locaties ook tot 
de mogelijkheden moet behoren, wellicht kun je elkaar dan ook vinden en heeft 

iedereen er voordeel bij. 
 

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-aanbod in 
Beckum? Haal je bijvoorbeeld wekelijks nog een visje of stuk vlees op het 
kerkplein bij een van de kramen? 

We hebben gelukkig nog voorzieningen al is het beperkt maar laten we ons er 
allen hard voor maken dat het niet nog minder wordt. Daar is dan wel voor 

nodig dat het inwonersaantal in Beckum moet groeien. Door het realiseren van 
woningen (liefst zoveel mogelijk) krijgen we al die voorzieningen weer in de lift. 

En ja een visje zit er voor mij niet zo vaak in maar het vlees van de slager 

smaakt verrukkelijk.  
 
Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die veel 
te vaak de pers halen? 

Het blijft een lastige discussie. Zolang het je niet direct raakt en/of er geen 

mensen in je omgeving zijn die tot de risicogroep behoren is het een ver van je 
bed show en denk je het zal wel niet zo'n vaart lopen. Anders is het, als het 

voor mensen in je omgeving of jezelf wel een risico vormt. Onze mindset moet 
veranderen, we moeten niet denken hoe voorkom ik dat ik corona krijg maar 

denken hoe voorkom ik dat ik een ander corona geef. 
 

Dat hardlopen geeft de mens geestelijk een kick na afloop, mee eens? 

Ja zeker weten. Ik denk ook wel eens voordat ik nog moet beginnen met lopen 
zal ik het een keer overslaan? Maar als je dan later weer thuis bent en achter 

een kop koffie zit na het douchen geeft je dat een heel voldaan gevoel. 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
De ochtend begint bij het opstaan, ging ik vroeger als een speer uit bed en 

binnen 15 minuten was ik al onderweg naar werk, nu doe ik dat veel relaxter 
en dat bevalt me prima. Zoals denk ik de meesten begin ik met toiletteren, dan 

onze hond Sam even een stukje uitlaten, ontbijtje met de krant op tafel en dan 

naar werk. 
 

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen? 
Politiek houdt me niet direct bezig, ik heb niet de indruk dat we veel invloed 

hebben op het beleid. Ook de lokale politiek geeft me geen vertrouwen, dit komt 
ook doordat het vaak heel lang duurt voordat er iets veranderd. 
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De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mijn moeder, ze is heel vroeg alleen 

komen te staan en als ik zie hoe ze het al die jaren gedaan heeft en hoe positief 

ze in het leven staat heb ik daar heel veel bewondering en respect voor. De 
grootste hekel heb ik aan mensen die het achter de ellebogen hebben zitten. 

 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want 
de jeugd is meer voor social media: 
Dat is misschien wel zo, maar toch zie je ook dat veel jeugd (tenminste bij ons 
thuis) de BBB wel even doorleest. Er is natuurlijk meer☺. 

 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Eigenlijk alle vijf wel, eten is een leuke en lekkere sociale bezigheid. Daarnaast 

vind ik het ook heel leuk om zelf te koken. Samen met een paar vrienden doen 
we dat ook geregeld waarbij de meest ingewikkelde recepten klaar gemaakt 

worden om ze daarna samen lekker met een glas wijn te nuttigen. 

 
Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen 
Met stip Youp van 't Hek en dan het liefst in het theater want daar beleef je het 

toch veel intenser. 

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

Lastige vraag omdat er volgens mij heel veel mooie plekken op de wereld zijn. 
Als ik dan toch moet kiezen Amerika en dan op een Harley terug in de tijd over 

de legendarische "Route 66". 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:.. 
Ik heb liever dat ze me laten slapen. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Het is 5 over 12 voor woningbouw in Beckum, ik wil daar toch nog even weer 

de aandacht op vestigen. Het wordt nu eindelijk eens tijd dat er iets gebeurt. 

Burgerinitiatief en participatie is heel leuk maar ik vind dat de gemeente Hengelo 
ook nu haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet laten zien dat Beckum 

er ook toe doet. Ze zijn het verplicht naar de Beckummer bevolking dat ze nu 
daadkrachtig optreden en heel snel beslissingen gaan forceren waardoor we 

eindelijk kunnen beginnen met bouwen. 
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Dankbetuiging 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling en 

medeleven, in welke vorm dan ook, na het plotseling overlijden van Jeroen in 
den Nieuwenkamp. Dit heeft ons goed gedaan. 

Marielle, Niek en Lars in den Nieuwenkamp. 

 
 

WIST U DATJES… 
TVO/HoeveV JO19, JO17 en JO15 deden goede zaken en wonnen resp. van 

Hector, Rigtersbleek en Avanti met 1-5, 6-0 en 9-0. TVO5 moest nu passen 

tegen Delden met 1-2, het 3e won wel souverein van Eibergen met 6-2 en het 
2e remiseerde bij Neede2 met 1-1. TVO1 werd de les gelezen door titelfavoriet 

de Tukkers, maar ondanks de forse 1-5 nederlaag speelde TVO bij tijd en wijle 
een goede partij. Door slordigheden achterin viel de score (te) hoog uit. De 

handbaldames TVO1 startten de competitie goed. Bij Borhave2 was TVO 
energieker en slagvaardiger en na een snelle 2-6 voorsprong was de ruststand 

7-16 en bij 18-29 was de eindstand genoteerd! De eerste klap…… juist. 
 

De eerste voetbalkampioen is binnen. TVO JO11-1 won 3 oktober bij Rood Zwart 

afgetekend met 4-14(!) in de 4 fasen competitie, dus 5 wedstrijden, proficiat. 

TVO/Hoeve V. JO 15 won ook weer, nu werd De Tubanters met 7-0 
weggestuurd en ook het gecombineerde JO 13-1 team won fors van Bon Boys 

met 6-0. Terwijl JO 13-2 het bezoekende De Zweef de eer moest laten, 1-6 
verlies. TVO5 vond haar Waterloo bij Twenthe met duidelijk 4-1 verlies en ook 

het 3e moest het hoofd buigen in Goor, bij Hector dus werd het 2-1. Maar TVO2 
hield het hoofd koel tegen HSC2 en boekte een prima 2-O zege. RSC1-TVO1 

werd vanwege corona-perikelen bij vooral RSC afgelast en dat kwam de TVO 

staf ook niet slecht uit; pijntjes en onzekerheden. 
 

‘Onze’ TVO1 handbaldames wonnen ook hun 2e partij. In De Pol Bentelo werd 

de Tukkers2 verslagen met fris en kwiek spel. De eerste helft werd de basis 
gelegd met een ruime marge van 14-7. De Tukkers gaven vervolgens wel meer 

tegengas, maar TVO hield de voorsprong vast en finishte bij de 22-18 eindstand. 
Zo, dat is alvast in de pocket. De TVO/Hoeve JO 13-1 en 13-2 formatie wonnen 

beide, van resp. Tubanters en Vogido. He team TVO/Hoeve JO 19 boekte 
opnieuw winst, nu tegen BWO werd het 7-3. TVO3 blijft ongenaakbaar met een 

nieuwe zege, nu 5-1 tegen Rekken3, maar het 2e bleef puntloos bij Eibergen 

met een 3-0 nederlaag. Ook TVO1 moest in het stof bijten. Een snelle 2-0 
voorsprong, 2x Jorn G., maar 2-2 ruststand. Nadien een niet minder spelend 

TVO, maar de gasten scoorden op cruciale momenten wel, waar TVO tegen een 
muur van blauwhemden opliep. 2-4 eindstand. 
En toen… werd de competitiesport op slot gezet!..... 
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GOEDE BERICHTEN VAN HET TVO GILDE-FRONT! 
 
U weet het wellicht allemaal wel. Het TVO Gilde is in het jaar 2000 

gestart met als doel; geld doneren aan alle afdelingen van de sv TVO. 
Daartoe kunnen leden zich aanmelden die jaarlijks een contributie 

betalen, die per twee jaar met één euro wordt verhoogd. Inmiddels 

bestaat het TVO Gilde dus 20 jaar en is het ledenbestand opgelopen 
van 67 bij aanvang tot 87 in 2020. In die 20 jaar hebben we tientallen 

donaties geschonken aan de respectievelijke afdelingen handbal, 
voetbal en volley. 
Wedstrijd-trainingsmaterialen - sponsorbord langs het veld – bijdrage scorebord – 
sculpture met TVO letters bij ingang Kruudnhof – screens, bartafels en barkrukken in 
de kantine – nieuwe dug-outs – bijdrage voor buskosten handbaljeugd – uniforme 
shirts voor alle leiders/trainers van de afdelingen. En vooral diverse 
materialen/werktuigen voor de accommodatie werkgroep TVO. 

 
SAMENGETELD KOMT HET NEER OP PLM. € 60.000 OVER 20 JAAR!! 

 

• Voor dit jaar kwam – op voorstel van het Gildebestuur – een verzoek 
binnen van de voetbal/omni om een nieuw te plaatsen bord langs het 
nieuwe pad richting hoofdveld te doneren. HET TVO GILDEPAD, 
kosten max.€ 3.000. 

• Tevens werd een voorstel tot een bijdrage voor aanschaf van een 
Heater in de voortenten gedaan door de kantinecommissie. Voor die 
donatie stelt het Gildebestuur € 500 beschikbaar. 
Bij stemming werden deze twee voorstellen goedgekeurd 
door de TVO Gildeleden! 

Het huidige batig saldo van het TVO Gilde is € 6.340 (sept. 2020). 
 

Als nieuw 88e TVO Gilde-lid meldde Nico Veldhuis zich aan en Ruben 
Kokhuis staat als kandidaat-lid genoteerd, klasse! 

                                                                                          Jan Ottink 

Nieuwe TVO Gildevoorzitter    
Tied van kom’n, tied van goan…zo is het maar net. Na ampel beraad heb ik 

besloten om de voorzittersfunctie neer te leggen na 20 jaar. En Alfons 
Harink heeft zich spontaan bereid verklaard die functie over te nemen (waar 

een ritje naar Borne-TVO al niet goed voor was…). Uiteraard hebben we alle 
vertrouwen dat het voortbestaan van het TVO Gilde voor de toekomst hiermee 

in goede handen blijft! Ik zou persoonlijk willen zeggen; ik ben trots op alle 

TVO Gildeleden.. Vooral zo doorgaan met die EXTRA IMPULS VOOR DE 
SPORT IN BECKUM. 
Het TVO GILDE bestuur heeft nu de volgende bezetting; Alfons Harink, 
voorzitter | Harrie Jannink secretaris | Annelies Ezendam penningmeester  
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Kerkdiensten H. Blasius 
NOVEMBER 
Zondag 1 november 09.30 uur GEBEDSVIERING/Werkgroep 

Zaterdag 14 november 19.00 uur GEBEDSVIERING/Pastor Doornbusch 

Vrijdag 27 november 19.00 uur INSTALLATIEVIERING 
PASTOOR JANSEN In Borne 

Zondag 29 november 09.30 uur GEBEDSVIERING/pastor Timmerman 

 
Onze kosters in het zonnetje 
De vaste lezers van Geestig (het parochieblad van de Heilige Geest parochie) 

hadden het al gezien. En nadat het een plekje kreeg op de Facebookpagina van 
Beckum was de rest van Beckum ook op de hoogte. Onze kosters werden 

paginabreed in het zonnetje gezet! Marianne Koebrugge, lid van de redactie van 

Geestig, heeft ze niet alleen aan het praten gekregen, ze staan ook nog 
coronaproof samen op de foto.  

Jan en Irene ter Avest, Willemien Wielens en Harry en Julisca Temmink, zij zijn 
het die de boel draaiende houden. Ook als er geen kerkdienst is. Hulde voor 

deze mensen! 
 

 
                                                  Bernadette Morskieft 
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TVO JAARVERGADERINGEN VLOT VERLOPEN 
 

Ondanks corona complicaties terugblik op goed sportjaar 
met gezonde financiële basis 
Het was maandag 21 september ’s avonds een komen en gaan in en rondom 
de sportzaal. Eerst waren de TVO afdelingsvergaderingen in resp. de kerk(!) 

voor de volleyafdeling, in de TVO kantine voor de handbalafdeling en in de 

sportzaal voor de TVO voetbalafdeling. En vervolgens werd de TVO omni-
jaarvergadering gezamenlijk in de sportzaal gehouden. (Uiteraard met 

inachtneming van de bekende veiligheidsmaatregelen). Er viel veel te bespreken 
maar in vlot tempo werden de agendapunten bij alle vergaderingen positief 

afgewerkt. 
 

Overzicht van een aantal belangrijke punten 
Bij de voetbal was het relatief een goed jaar op het gebied van prestaties van 
de elftallen (zowel senioren als jeugdteams), organisatorisch en financieel. En 

dat ondanks de financiële ‘stilstand’ door het coronavirus! Ledenaantal bleef 

relatief op peil; alleen bij de pupillen en oudere jeugd (16-18 jaar) daalde het 
aantal leden. Daarentegen steeg het aantal donateurs, toch een positieve 

bijkomstigheid. Het sponsorenbestand steeg omnibreed gestaag en gestreefd 
wordt om ook veldborden voor tribune langs te plaatsen. De kantinecommissie 

heeft zich flink ingespannen om met maatregelen en extra veiligheids-
voorzieningen de kantine (en geplaatste voortenten!) coronaproof te maken. 

Dikke pluim op de hoed! 
 

De aanleg van het hybrideveld is thans (eind september) vrijwel voltooid. Dat 

was afgelopen zomer een gezamenlijke krachttoer van bestuursleden en alle 

TVO vrijwilligers. Wellicht dat er een jeugdpartijtje voetbal als opening kan 
worden gespeeld, staat nog niet geheel vast. En later dit najaar misschien de 

eerste jeugdwedstrijden op het hybrideveld. Het hoofdveld zal volgend jaar een 
grondige renovatiebeurt krijgen, is de verwachting. Een 13-tal jubilarissen 

werden gememoreerd voor 50- en 60 jarig TVO lidmaatschap. Zij hebben de 
oorkonde hiervoor ontvangen en hun namen staan in de vorige september BBB 

vermeld. 
 

Bestuursmutaties 
Enkele bestuurswisselingen bij TVO voetbal; Richard Lelifeld stopt als 

competitieleider/wedstrijdsecretaris en was eerder onder andere actief met 
enkele functies bij de jeugdstaf. Voor die bijna 18 jarige inzet bij TVO voetbal 

worden hem – onder applaus - bloemen aangeboden door voorzitter John 
Frongink. Arjan Annink neemt als nieuw bestuurslid de functie van Richard over. 
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Richard Lelifeld (links) wordt bedankt voor 
zijn langjarige bestuursinzet voor TVO 

 

Door trieste omstandigheden nieuwe voorzitter TVO omnibestuur 
Bij het TVO omnibestuur was ook een belangrijke bestuurswissel. Voorzitter 

Johan Vossebeld is al een tijd ernstig ziek en moet om deze trieste reden 
noodgedwongen aftreden. Secretaris Eric Pelle gaat onder deze bijzondere 

omstandigheden het voorzitterschap op zich te nemen. Alex Vossebeld heeft 

zich bereid verklaard om lid vvan het TVO omnibestuur te worden en zal de 
secretariaatsfunctie gaan vervullen. Applaus is hun deel. 
Jan Wijlens, ere-voorzitter van TVO deelt, mee dat hij komend jaar gaat 
emigreren naar Litouwen met zijn vrouw Sigita. Dit ingrijpende persoonlijke 

besluit is - in samenhang met zijn indrukwekkende ‘TVO loopbaan’ – reden om 

hier te zijner tijd passend aandacht aan te schenken. 
Jan Ottink 

 

 
Herman Bunte stopt als TVO volleyvoorzitter en wordt geflankeerd door Paul Swank en 

Els Wijermars 
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Afscheidsbrief Johan Vossebeld 
Een gedenkwaardig moment op de omni TVO jaarvergadering. Nieuwe omni-
voorzitter Eric Pelle las een persoonlijke brief voor die Johan Vossebeld had 

gestuurd. Een brief met veel impact en het werd dus even stil in de 

vergadering.Johan gaf toestemming tot plaatsing van de ‘afscheidsbrief’ in BBB. 

 

AAN DE LEDEN VAN SV TVO-OMNI 
Beste sportvrienden 

Jaren ben ik met heel veel plezier jullie voorzitter geweest. Heel graag 
had ik persoonlijk afscheid willen nemen, maar helaas haalt de kanker 
mij in en zit ik in de laatste fase van mijn ziekte. Toch wil ik jullie nog 
wat meegeven. 
Allereerst heb ik diep respect en grote waardering voor iedereen die in 
welke vorm dan ook een bijdrage levert aan de vereniging TVO Omni, 
waar ik heel erg trots op ben. Zelf heb ik ook het gevoel gehad dat ik 
gerespecteerd en gewaardeerd werd. Ik wil jullie daarvoor hartelijk 
danken. 
In de loop der jaren heb ik veel mogen meemaken zoals het tot stand 
komen van de nieuwe kleedkamers, de vele kampioenschappen bij alle 
afdelingen tot aan de ontwikkeling-samenwerking naar woningbouw op 
veld 3 en de aanleg van het eerste Twentse hybride veld welke bijna 
klaar is. Ik had het nog graag helemaal gereed willen zien. Wie weet? 
Ook mijn bestuurstermijn had ik zo graag nog willen afmaken, maar dat 
mag helaas niet meer zo zijn. 
Het zo net genoemde is tot stand gekomen door de enorme inzet van 
een team van geweldige enthousiaste medebestuursleden, 
afdelingsbesturen, kaderleden en overige vrijwilligers. En daar plukt de 
vereniging zijn vruchten van. Houdt dit vast in de toekomst! 
Ik blijf jullie altijd supporteren! Leef je leven, geniet en respecteer elkaar, 
soms kan het leven te kort zijn. 
Mocht je nog iets willen doen voor mij dan zou het geweldig zijn als jullie 
een donatie doen aan Support Casper. Professor Casper van Eick heeft 
mij persoonlijk de gehele ziekte begeleid. Onder andere door corona en 
te kort aan middelen komt het voor mij te laat, maar hopelijk kunnen 
toekomstige patiënten wel een langere levensverwachting krijgen. Via 
de multi media start deze actie binnenkort op. 
Nogmaals iedereen hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen 
en de prettige samenwerking. Het ga je goed. 

Groetjes, Johan Vossebeld” 
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Bij het afscheid van Johan als voorzitter van T.V.O. Omni heeft Johan 
aangegeven liever niet het gebruikelijke afscheidscadeau te willen ontvangen 
voor zijn inzet als voorzitter, maar dit bedrag wenst te doneren aan support 
Casper. Vanzelfsprekend is hier gehoor aan gegeven en is er inmiddels een 
bedrag gedoneerd. 

Vriendelijke groet, Eric Pelle 

 
 
RONDE VAN STEPELO 
 

In deze barre tijden van kommer en kwel in de sportwereld mn. 
de amateur-voetballoze weekends richten de blikken zich dan 
veelal op de televisiebeelden bij het wielrennen. 
 

Hier en daar pogingen om publiek te weren en direct na de finish 
mondkapjes troef bij de ongemakkelijke nabeschouwingen door de 
winnaars. Dat dan ook wel weer. 
Toen daar op zondag 18 oktober ‘de hoogmis’, de ronde van Vlaanderen 
werd verreden, kregen we een smaakvolle finish tussen de absolute 
toppers (beide oa. meermalen wereldkampioen veldrijden) Van Aert en 
Van der Poel. Om te smullen, centimeterwerk! 
 

Dat deed me denken aan de eens verreden Ronde van Stepelo. Veel 
absolute feiten zijn me niet bijgebleven, maar ik doe een poging…. 
Het moet op een middag in de nazomer zijn geweest. Ergens in de 
eindjaren ’50. Jongens van een jaar of 12, 13 op gewone fietsen. “Laten 
we eens een rondje hard fietsen, wie van ons de beste is”, zoiets dus. 
Onder invloed van de mondiale wielerwedstrijden met opkomende 
reclames waren op die fietsen teksten als radium, rivella, phoenix, 
batavus en union aangebracht. Tsja, hoe kom je erop… Geen 
trainingstage vooraf in het hooggebergte van Hoonhook, Oele of 
Stepelo. Geen pers aanwezig, geen volgmotoren en afgezet parcours. 
Gewoon een aantal jongens bij elkaar getrommeld om met de 
geprepareerde fiets (met rammelende spatborden, dichte kettingkast, 
zonder versnelling en met half opgepompte banden) de ronde van 
Stepelo te fietsen.   
 

Vanaf start en finishpunt café De Kolle, KolnHerman Keizers, thans dus 
restaurant De Nachtegaal. Bijna 60 jaar geleden. ‘s Morgens eerst knol’n 
roer’n bij hun boerderij, ’s middags de kotte bokse an en hup doar gung’t 
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hen. Bij de startplaats bijna geen publiek, hooguit een jonger broertje of 
zusje, die niet mee hoefde te werken op de boerderij! Wel een oppepper 
van Herman met een beloofde ijsco voor de winnaar! Parcours: Stepelo, 
Isidorushoeve, Haaksbergen, via Jön’karkhof 2x links, terug naar 
Stepelo. Lengte geschat 17 kilometer.  
 
Eerlijk gezegd heb ik totaal geen idee meer over het totale 
deelnemersveld. Wel dat het peloton -  een man of 10-15(?) lang 
gesloten was. Ontsnappingspogingen waren er nauwelijks, elkaar 
beloeren ja, even aanzetten maar dan vloog de hele meute erop. Een 
massasprint wss in aantocht. Hennie vd Keet leek me een kanshebber, 
taai als de bliksem. Maar Henkie vd Knoef had met schaatsen al bewezen 
(Twents jeugdkampioen), dat hij ook een geduchte kanshebber zou 
kunnen zijn. Ter hoogte van ‘n Opstal, Rouwenhorst werd de eindsprint 
ingezet, nog 250 meter te gaan. Bijna wiel aan wiel de laatste meters, 
uiterste inspanning, de laatste jump, ik keek links- rechts, zag de 
concurrentie een halve meter achter me.. en bleef drie banddiktes voor 
op de (denkbeeldige) eindstreep; winnaar! 
Geen pers dus, ook geen rondenmiss, jammer. Maar wel een ijsco met 
chocoladerand van KolnHerman.  Lekker!...                        
                                                                                             Knitto                                                                                                                                              

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 8 2020 
pagina 22 

LUK AKKEFIETJES… 
 

Willemien van’ Waskedroad hef’t op de höpp’n kreeng. Aamper ne wekke noadat 

heur hoesgenoot Dreugtrommel’nDerk oonder de earde wasse doane, haj’t 
schoap al an’t dreiten in de Waskedroad femilie. Ja wat wi’j ok. Derk har zien 

hele leam had ewarkt bie de gemeente, elk’n stüver dree kear umme drei’d en 

de vief keender strak hool’n. Dee had’n veur hun 20e joar nog gin café van bin’n 
zeene, bunt nog nooit nor ne daanslesse wes en kon’n wa vief joar met’ zelde 

pak doon. Dat kon’n ze. Noa was ter wa een deantje bie, den natuurluk gin pak 
anhad, mer dat rökske en bloesje mos zee ok wa vief joar zommers en 

sweenters antrek’n, dat mos ze. En ok; Derk har ne lange tied ginne 

waskemesien anneschaft of dreugtrommel of ne sentrifutsie (of zoiets). En’t 
waskegood wön’n in de bleekwѐѐre oettespreid. 
 

Good, Willemien har dus ne fleenk’n toet’n met geeld arft van Derk. En 

Willemien zag de kaans schoon um noa dee joar’n van’n kniepert oet te möt’n 

hang’, ineens met geeld te smiet’n. Ze leut ‘t breed hang, kö’j wa zeng, wo’k oe 
eff’n verteln. Stok zich kats in nieje kleare, bestel’n nu tropische vekaansie wiet 

vot – woar ze zwat ‘n heel’n dag bienoa in’t blote gat in de zunne laang’ te luiern 
– en koch warempel ne niej’n auto. De keender waar’n kats op rabat en ok de 

hele buurte sprak d’r schaane van dat zee d’r aln’s in kott’n tied deurhen 

braasken. 
Ik zea nog wa teeng heur bie’n visboer op de markt; ‘Goh Willemientje, doe hes 

joch geels gin rie’jbewies, wat mös doe toch met nen auto?’ Kik Willemien mie 
venienig an of zee mie ne oplawaaije wil vekoop’n en gromt luk in’board; ‘ten 

easen, woar vermeu’j oe met, ten twee’n, de keender könt mie oaweral wal 
henbreng met’n auto en ten dѐѐ’n, ik heb vrogger wa ’n trekkerbewies ehaalt, 

doar kaank’t in noodgeval’n wa met doon.’ Zovölle dommighѐѐd ha’k de leste 

joarn nog nig eheurd! Doar kö’j kloar van opan, wo’k oe eff’n vertel’n. 
HekselmesienHarry 

 
 
Datumbank  
 

30 okt. AFGELAST Halloween tocht | Proggiehoes  
17 nov. AFGELAST – OVBO | Thema-avond 
21 nov. Oud Papier 
27 nov. Installatieviering pastoor Jansen | 19.00 uur | Stephanus Borne (e.e.a. 

onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen) 
19 dec. Oud papier 
2021 
16 jan. Oud papier 
20 febr. Oud papier 
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*************************************************************** 

Vakanties basisschool de Bleek  
schooljaar 2020-2021 

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. 

 

Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

 

In deze BBB dit keer Luuk Visschedijk aan het woord. Onder het genot van 

een beker ranja hebben wij gezellig gekletst. Luuk staat op de foto op zijn 
favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.   

 
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:  

Luuk Visschedijk -7 jaar- groep 4 
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver?  

Ik ga meestal met de fiets naar school en ik hoef niet ver. Ik ben de buurman 

van Kaily en Liam. Sinds de meivakantie woon ik in Beckum. Volgens mij zijn 
wij op 4 mei hier komen wonen. Ik ziet nog niet zo heel erg lang hier op school.  

Ik heb een eigen slaapkamer deze is erg mooi. 
In welk vak ben je heel erg goed op school? 

Ik ben echt super goed in rekenen en schrijven. Ik kan eraf sommen beter dan 

erbij sommen. Dat is wel grappig want vaak vinden kinderen eraf sommen 
lastiger.  

Wat wil je later worden?  
Dat weet ik nog niet.  

Welke hobby’s heb je? 
Met vriendjes spelen en voetballen.  

Wat is jouw lievelingseten?  

1 = pizza, 2= pannenkoek, 3= patat, 4=poffertjes 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Hoe ziet jouw slaapkamer eruit? 
De verf op mijn kamer is blauw en het behang is van graffiti gemaakt. Mijn 

dekens en mijn kussen zijn van minecraft. Ik heb ook een bureau op mijn 

kamer. Met daarop een 3d schoen, dat is een etui.   
Ik heb nooit rommel op mijn kamer. Laatst zakte een stukje plafond naar 

beneden. Gelukkig heeft papa dit gerepareerd.  
Wil je zelf nog iets vertellen? 

Ik vind het leuk om in bomen te klimmen. In onze tuin staat een boom waar ik 

graag in klim. Wij moesten een plank in de boom slaan om er gemakkelijker in 
te kunnen klimmen. Er zit ook een hut in deze boom. Ik speel vaak met Ruben 

in de boom. Ik heb m met Guus, Joep en Ruben gebouwd. Ik heb ook 2 fietsen, 
een crossfiets en een gewone fiets. De gewone fiets gaat het snelst, die heeft 

3 versnellingen.  
Wat vind jij van corona?  

STOM! Het moet uit de hele wereld. Ik weet niet hoe het uit de hele wereld kan. 

Ik wil het wel heel graag.  
 

 
 

 

 
Dank je wel Luuk voor dit  

leuke gesprek. Wij hebben  
jou iets beter leren kennen! 

 
 
 
 
 
 

FOUTJE, BEDANKT… 
 

Het is wat. Soms moet je wel eens bijspringen thuis en gaat de man des 
huizes boodschappen halen. Dat gaat meestal best goed, soms minder 
goed. Onvermijdelijk moest er bier gehaald worden (eigen belang!) maar 
ook twee kussens. Waren toch mooi afgeprijsd, dus snel erbij! Bij de 
supermarkt karretje pakken, naar binnen, handen wassen en op zoek 
naar de kussens. Want het bier was snel ingeladen. Komt hij bij een 
stelling met aanbiedingen opgepakt, waaronder schijnbaar die kussens, 
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dacht hij. Twijfel, wat waren die pakken groot. Aarzelen, nog eens 
rondgekeken.  
Ach nee, dit zullen toch wel de bedoelde kussens zijn… Goed, kratten 
bier opgestapeld, de grote witte pakken ernaast/half er bovenop en dat 
richting kassa. Vreemde blikken onderweg; wat moet die vent nou met 
die dikke pakken? Bij het afrekenen kwam een onwaarschijnlijk bedrag 
te voorschijn. ‘Hoe kan dat nou’? Zegt de kassamevrouw; ‘ja maar dat 
zijn naast dat bier twee dekbedden hoor’! ‘Dékbedden, oh sorry, maar ik 
moet die kússens uit de aanbieding hebben’. ‘Ach, die zijn op, gisteren 
al uitverkocht’. Onhandig werden de dekbedden teruggeschoven, het 
bedrag verrekend en een illusie armer ging het huiswaarts. Geen 
kussens, maar wel bier.  
                                                (p.s. naam is bij de redactie bekend) 

 
 

O m  i n  t e  l i j s t e n… 

 
Een unieke foto die de hechte samenwerking tussen twee TVO voorzitters bij 
de aanleg van het hybrideveld symboliseert; Link omnivoorzitter Eric Pelle, 

rechts voetbalvoorzitter John Frongink 
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DE ZOMER DOOR met wereldschokkende  

gebeurtenissen uit Beckum en verre omgeving 
 

Tropische temperaturen bij de start van de zomer, toen de juni BBB ook weer 

op papier uitkwam. Veel (oudere) Beckumers waren er blij mee. Maar ook een 
flinke versoepeling werd door Rutte aangekondigd per 1 juli inzake corona 

lockdown maatregelen. Veel horeca-terrassen, schouwburgen, stadions, 

sportscholen, vervolg-onderwijs etc. krijgen (veel) meer ruimte voor hun 
activiteiten. Mits de regels van afstand houden-handen wassen-niet ziek zijn-

mondkapjes hier en daar maar gehandhaafd blijven. ‘Als dat maar goed gaat’ 
zei de pessimist, ‘hoera’ zei de optimist… 

Opschudding in Groningen zo eind juni. Arjan Robben, het snelle behendige 

slangenmens met broze botten, zette vorig jaar bij Bayern München een punt 
zette achter zijn opmerkelijke voetballoopbaan. Maar kondigde 28 juni met 

veel bombarie aan om te proberen op 36 jarige leeftijd een rentree te 
maken. En wel bij zijn oude liefde Groningen, toe maar! Hoeveel wedstrijden 

hij daadwerkelijk in het 1e van Groningen gaat spelen, valt zeker nog te bezien.  

En zie… na 28 minuten valt Arjan uit bij 1e comp.wedstrijd, last vd lies… 
 

Over Voetbal Insite met vermeende racistische uitspraken/ 
beledigingen etc. was een nationale rel geboren. Genee versus Derksen en 

vd. Gijp op oorlogspad!  Verder; samen met de Zwarte Pieten discussie en 
daarnaast nu ook ineens kritisch oordelen over eerder opgerichte verdachte 

standbeelden van vroegere ‘helden’ kregen die braafste jongetjes van de 

klas een podium. Oftewel opnieuw veel te veel aandacht. Tsja, gewoon maar 
laten overwaaien en ons richten op belangrijkere zaken die ons raken, lijkt me. 

 
Demonstreren was hot de afgelopen maanden. Veel bevolkingsgroepen 

riepen om aandacht, dan wel financiële tegemoetkoming voor hun branche. 

Ook de boeren roerden zich danig. Door een opgelegde stikstofreductie 
gingen de stoeten tractoren enkele keren richting Den Haag. Enkele actieleiders 

gingen verbaal nogal fors tekeer en anderen gingen halverwege of op de 
eindbestemming maar een barbecue organiseren… Twee weken later, 

halverwege juli, waren de rapen opnieuw gaar. Minister Schouten floot de 
boeren weer terug, nu om minder eiwit in het veevoer. Boeren zetten zich weer 

schrap… wordt vervolgd! 

Ja, in juli waren ook meer zaken in het nieuws die Beckum raakten. Benno 
Wijlens - ook Zomerfeestbestuurder(!) - brak in Tubantia een lans voor de 

boeren die in de knel komen. Prima oprecht verhaal, dat breed applaus 
verdiende van de achterban.  

Maar ook; bij de ondergrondse container voor de kerk langs de 

Haaksbergerstraat waren in juli zomaar anoniem een aantal zakken afval 
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ernaast gezet. Dat leverde (logisch) enkele verwijtende opmerkingen op. Maar 
na drie dagen was de pröttel opgeruimd!  

En verhip… enkele weken later meende iemand een versleten kruiwagen 

(zonder wiel!) zomaar naast die container te zetten. Hoe kom je erop, 
nee hoe kom je eraf, kun je beter zeggen!         

Tevens werd bekend gemaakt dat pastoor Marc Oortman onze 
H.Geestparochie gaat verlaten en vertrekt naar Didam. Pastoor Jurgen 

Jansen volgt hem op.  

Tevens is bekend gemaakt dat met ingang van 1 december 2020 tot nieuwe 
pastoor in de parochies De Goede Herder, de Heilige Geestparochie en de HH. 

Jacobus en Johannesparochie is benoemd, pastoor Jurgen Jansen.  
En hoe cynisch, nadien kwamen  een aantal berichten dat veel kerken, 

zeker ook in onze regio, gedoemd zijn tot sluiting… 

 

DEZE MAAND in één volzin… 
Het ís wat met dat coronavirus Covid-19, die de hele wereld op zijn kop heeft 

gezet en wanneer is dan dat vaccin (veilig!) beschikbaar waar jong en oud 

reikhalzend naar uitziet, terwijl men ook niet vrolijk wordt van de ranzige 
wedloop in de VS, waar de wild om zich heen slaande Trump dagelijks de wereld 

plat twittert om de bejaarde Biden af te troeven in de race naar het 
presidentschap en onze koning Willem Alexander trachtte de onzekerheden en 

isolement situaties letterlijk te ontvluchten, maar kwam ‘als een dief in de nacht’ 

al snel terug, wat niet wegneemt dat ook in Beckum het horeca, sport, sociale 
en culturele leven vrijwel op zijn gat zit…. Helaas! 

 

 

 

https://www.facebook.com/jurgen.jansen.336?__cft__%5b0%5d=AZUwxLaQ6C8MfJDMqyxKoirUdfxDBuqu5mBkWUtiDIwGJFJyG5dZHMxjEv_SkdrTXi8pJwSaHJMpUKx2tMh3C-dePZ5oynCvXbwWRTAYry6iYPUasleQqB2eeQtcRKoMj1OdCyqFEA_Q3ZnwMiEaGzD6PEA3_a-OKc9Y2G7iGyxQAeXsBSxDOZ6k5f0XuIyqz78&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/jurgen.jansen.336?__cft__%5b0%5d=AZUwxLaQ6C8MfJDMqyxKoirUdfxDBuqu5mBkWUtiDIwGJFJyG5dZHMxjEv_SkdrTXi8pJwSaHJMpUKx2tMh3C-dePZ5oynCvXbwWRTAYry6iYPUasleQqB2eeQtcRKoMj1OdCyqFEA_Q3ZnwMiEaGzD6PEA3_a-OKc9Y2G7iGyxQAeXsBSxDOZ6k5f0XuIyqz78&__tn__=-%5dK-y-R


Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 8 2020 
pagina 28 

 
Unieke situaties; jaarvergaderingen TVO omni- en volley in resp.  

de sportzaal en in de kerk! 

 
 

 
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 
 
  


