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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 2021 OP; 
27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 jun, 22 sep, 27 okt, 24 nov, 22 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 
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Jaargang       Nummer 

42…………………………………10 
 

Laatste Week Nieuws 
We hebben op de valreep van dit uiterst verwarde jaar maar eens flink 
uitgepakt met een BBB uitgave vol met persoonlijke verhalen. Zoals het 
Kerstverhaal er een is. Ook een terugblik op 2020 van diverse personen 
– met soms verrassende onthullingen – ontbreekt niet. 
Terwijl daarnaast vaste rubrieken en columns deze uitgave compleet 
maken. Het ruist en zoemt nog steeds door Beckum, maar we beginnen 
met een passend Kerstgedicht.  
 

 
                         … EEN  EENZAME  KERST ? … 

Kerstmis 2020 is alles anders, COVID-19 zorgt voor breed onbehagen 
En ‘Komt allen tezamen’ wordt noodgedwongen een jaar overgeslagen 
Wat jaarlijks een warm familiefeest moet zijn, is nu een persoonlijk iets 

Afstand houden in plaats van de knuffel zorgt voor dat lege niets 
‘De herdertjes lagen bij nachte’, niemand wordt blij in die eenzame nacht 

We moeten ons maar troosten tot volgend jaar, als verlichting wacht                                                                                                                                                           
Knitto 

          

 
De viering op kerstavond in Beckum gaat niet door, ‘omdat de 

Nederlandsche Bisschoppen besloten hebben dat er tussen 24/12 17.00 uur en 
25/12 07.00 uur geen vieringen met gelovigen worden gehouden. Op eerste 

kerstdag wel viering om 11 uur.  
En toen kwam vorige week het bericht van overlijden van (de net afgetreden 
TVO voorzitter) Johan Vossebeld. Op pag. 31 in deze BBB een IN MEMORIAM. 
 

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 JANUARI 2021 
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Wat U Leest In Deze December BBB 
 

Laatste week nieuws, Gedicht, Inhoudsopgave 
Ingrijpende gebeurtenis voor een Kerstverhaal 
Stepelo in de spotlights 
Over de toekomst van BBB, denk mee 
Ossennieuws; het licht gezien, Corona revalidatie 
Bouwplan Beckum, de jeugd praat mee 
Het jaar 2020 beschouwd door Ellen, Jari, Frank en Claudio 
Snert Straat TVO handbal groot succes  
Tennissen voor iedereen bij TVO tennis  
Luk akkefietjes en Uitsmijter  
Vlees van slagerij de Hoeve 
Blad blazen bij De Bleek 
Vrouw Actief Beckum nieuws 
Krachten bundelen over toekomst gebouwen 
Geboren Amsterdammer, Jeremy in Beckum 
Witrik bruidskoe van Frans Breukers  
Zon in de schoorsteen Zonnebloem 
Duurzame elektriciteit in Hengelo 
Wat een contrast, column  
In Memoriam van Johan, Tonny en Anna 
Nieuws Vrouw Actief Beckum 
Kerstattentie 2020, extra aandacht voor de ander! 
Update; TVO oliebollenactie AFGELAST 
Weekendvieringen en datumbank 
Gezondheidscentrum, spreekuren 

 
DEZE MAAND… in één volzin…. 
Sinterklaas zit met zijn zwarte, grijze en roetveeg Pieten allang weer in 
Spanje, maar was in Beckum in alle wijken en buurten nadrukkelijk in 
beeld voor de kinderen en had voor die dag zijn oude schimmel ingeruild 
voor een comfortabele auto, terwijl in Beckum een heuse smakelijke 
Snertstraat was ingericht voor lekkere gerechten en de traditionele 
oliebollenactie op 30 december alsnog is geannuleerd, wat niet 
wegneemt dat de kerstverlichting langs de Past.Ossestraat met 
(aan)gepast licht weer volop schijnt,  maar ook de komende inenting 
met het vaccin tegen de corona zal wereldbreed (ver)licht(ing) brengen, 
wat de conclusie rechtvaardigt dat het komende jaar de wereld er weer 
zonniger uit gaat zien, hopen we maar met zijn allen… 
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INGRIJPENDE GEBEURTENIS voor een Kerstverhaal 
 

Een uitzonderlijk gedenkwaardige Kerst, dat was het voor mij 
in 1971. Ik denk er soms onwillekeurig aan terug. In een 
moment van overweging op datgene wat toen plaats vond ruim 
een week voor Kerstmis. Mijn leven veranderde dat jaar op 10 
december namelijk voorgoed door een ingrijpende gebeurtenis. 
 

Alles liep tot dan tot in de dagelijkse gang van zaken zoals het gepland 
was. Wonend in Haaksbergen en ook toentertijd al druk met allerhande 
zaken in Beckum. Met TVO, met – indirect – toen al een Beckumer 
maandblad en zingend bij het jongerenkoor. Dat in die tijd ook al 
(vrijwel) alleen uit meisjes bestond, maar dat terzijde. Ik had daarvoor 
al enkele liedjes geschreven, soms tekst én muziek, soms teksten op 
bestaande melodieën. Zoals op de bekende klassieker De Twaalf Rovers 
van de Maastreechter Staar. Het was een tekst met speciaal een 
terugblik op het aflopende jaar. Dat mooi paste bij een Kerstviering, vond 
ik… Ruim een week voor die Kerstviering was de laatste repetitie met 
het jongerenkoor in het Proggiehoes. Ik had het Twaalf Rovers lied met 
mijn eigen tekst voorgezongen en op de  bandrecorder opgenomen. De 
repetitie met het koor verliep goed, we waren klaar voor de uitvoering 
op de Kerstnacht viering in de Beckumer kerk. Maar het liep allemaal 
heel anders… 
 

Op 10 december overkwam me ’s morgens op weg naar Hengelo een 
ernstig auto-ongeluk. Dat betekende zo’n tien weken ziekenhuisopname, 
eerste paar weken intensive care. Complete black-out gehad, ook 
naderhand niet meer dan vage, soms paniekachtige spookbeelden die 
dan ineens weer verdwenen. Het besef dat ik in een ziekenhuis lag, werd 
ik me bij flarden bewust. Vier dagen ongeveer na het ongeluk kwam ik 
deels bij bewustzijn en zag – niet begrijpend – kerstklokken aan het 
plafond hangen. Bezoekers die langs kwamen vertelden voorzichtig dat 
ik in het ziekenhuis lag door dat ongeluk en… dat het bijna Kerstmis was! 
 

Onbewust moest ik het gevecht aangaan om te overleven. Ergens 
halverwege dat lange herstelproces kon ik voor het eerst zonder hulp 
naar de kapel ‘sloffen’. Was een lange tocht, alleen lopend via lange 
gangen, en knielend in die harde banken… Toen kwam daar ineens een 
weldadig, dankbaar gevoel over me heen. Want ik zag in die kapel dat 
andere bedlegerige patiënten werden binnengebracht door verplegers, 
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in bedden vol met ingewikkelde apparatuur en slangen. Kansloos voor 
welke kwaliteit van leven dan ook. Ik besefte ineens dat ik dankbaar 
moest zijn voor de kundige verzorging en het tactvolle personeel vh. 
ziekenhuis. Die me met eindeloos geduld hielpen in het revalidatieproces 
met al zijn pieken en dalen Maar het gevoel dat ik vooral dankzij een 
hogere macht door die eerste kritieke levensfase was gekomen 
overheerste. En dat stukje geloof koesterde ik, terwijl ikzelf in die tijd 
zeker ook kritisch keek naar de starre voorschriften die de kerk bleef 
hanteren. Maar dat hogere spirituele gevoel overkwam me en straalde 
ontegenzeggelijk uit; je redt het wel !! Dat bezoek aan de kapel zorgde 
voor een persoonlijke boost; dankbaarheid en  ‘een wederopstanding’. 
 

Elf weken later - na enkele operaties, bloedtransfusies, weken met 
sondevoeding, onbewust opstandig gedrag en emotionele momenten -  
kon ik, ruim 12 kilo lichter, weer naar huis. (Verdere achterliggende 
details zijn hier in dit verhaal even niet relevant…). 
En voor het eerst dat jaar kon ik weer naar de kerk in Beckum 
halverwege februari 1972. Waar me een emotionele muzikale ontvangst 
ten deel viel. Het jongerenkoor olv. mijn zus Annie zong het lied De 
Twaalf Rovers, met de passende tekst die ik voor dat lied had 
geschreven.  
1e Couplet: Wanneer wordt vrede nu werkelijkheid, wanneer nu staakt 
men de strijd, wanneer zijn ziekten genezen, wanneer is armoe voorbij, 
wanneer verdraagt men elkaar op deez wereld, wanneer zal de vrede er 
echt zijn…. Tsja, dat was toen ook al een stille wens! 
Nu eind 2020 vond ik het passend om een tipje van die sluier nog eens 
op te lichten. Want het hiervoor beschreven ongeluk en de 
ziekenhuisperiode had ik middels een uitvoerige kroniek al in 2003 op 
papier gezet. En deze samenvatting vond ik - met enige fantasie - wel 
passen als Kerstverhaal van 2020 voor BBB.  
                                                                                               Jan Ottink 
  

Stepelo weer in de spotlights 
Het was zo tegen het eind van november weer bingo in Stepelo. Waar ergens 

in het voorjaar – schuin tegenover - een heuse meubelboulevard aan de 
Hengelosestraat tentoongesteld was vanwege een Abraham zag de oplettende 

voorbijganger nu net ervoor rechts een verlichte tentoonstelling voor een 

aanstaande Sara. Talloze borden met spreuken, foto’s, 3x toeteren en andere 
ludieke duidingen van het onontkoombare feit dat Wilma 50 jaar werd/was 

geworden. Ook TVO dames deden met mombakkes een duit in het zakje! 
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OVER DE TOEKOMST VAN BBB; denk mee !!! 
 

Weer heeft de Stichting Druk voor Beckum gefilosofeerd over 
de nabije toekomst van de BBB-redactiebezetting.  
 

Eerst werd ook nog even aandacht besteed aan het aanstaande vertrek 
van voorzitter Egbert Pasman, dat overigens in maart 2021 zijn beslag 
zal krijgen. Bij het napluizen van de notulen is gebleken dat Egbert in 
maart 2011 het voorzitterschap van Johan Menkehorst had 
overgenomen. Dus na ‘een diensttijd’ van exact tien jaar draagt hij 
volgend voorjaar de voorzittershamer over aan Rita Despotovic. 
De maandelijkse BBB-productie kent de laatste 10 maanden – 
noodgedwongen – een andere opzet/organisatie. Door de coronabe-
smetting waren de nummers in maart, april en mei alleen maar digitaal 
te lezen. In juni werd ouderwets weer geheel in eigen beheer 
uitgegeven. De papieren versie met drukken, verzamelen, inbinden en 
versturen én digitaal. En in september, oktober en november werd BBB 
‘thuis’ gedrukt, verzamelen en binden werd uitbesteed en verzenden 
gebeurde dan weer intern boven in de sportzaal. En het liep voorspoedig, 
mag wel gezegd worden. Naar verwachting wordt deze opzet zeker ook 
in december gehanteerd (corona gevaar nog te hoog!). 
 

Dan de BBB-redactiebezetting in de toekomst 

Streven is nog steeds om voor wat betreft de eindredactie een nieuwe 
invulling te vinden. In een creatief dorp als Beckum zal allicht 
schrijverstalent rondlopen. Met ook feeling voor gemeenschaps-
activiteiten, daarop inspelen en het hebben van communicatieve 
vaardigheden die daarbij horen. Kortom: Wie voelt zich geroepen en 
uitgedaagd om binnen een of twee jaar die functie binnen de BBB-
redactie op zich te nemen? Denk erover na, laat het even weten!!! 
Als deze BBB uitkomt op 23 december krijgen alle medewerkers inclusief 
de bezorgers weer een leuke kerstattentie. Maar door de corona 
beperkingen dan zonder borrel, waarvoor begrip! 

Jan Ottink 
 

 

De gemeente Hengelo heeft voor (sport)verenigingen een fors 

steunpakket beschikbaar gesteld in deze corona tijd. Ook de sv. TVO heeft een 
aanzienlijke bijdrage ontvangen, wat zeer welkom is. Hartelijke dank hiervoor!! 
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OSSENNIEUWS heeft het licht gezien 
 

Wat een verademing! Waar we vorig jaar nog 

het idee hadden dat Beckum over was genomen 
door vliegveld Twente is de kerstverlichting aan 

de ‘grote straat’ flink aangepast. KLM kan weer 

rustig over Beckum vliegen zonder dat de piloot 
verblind zal worden. Ook is het niet meer nodig 

om een zonnebril te dragen wanneer je door 
Beckum fietst. Dat zal ook wel lastig zijn 

geweest, aangezien die bril zo snel beslaat met het mondkapje op. 
 

Het jaar zit er bijna op en 2020 is achter de rug. Gaat 2021 beter worden? We 

hopen het. Wij zijn corona moe en op het moment van schrijven staat Rutte 
klaar om ons de laatste maand nog zwaarder te maken dan de voorgaande 

maanden. Gelukkig kon ons redactie uitje naar het tuincentrum nog doorgaan 
vorige week want dichter bij het gevoel van een volgepakte kroeg ga je op dit 

moment niet komen. 
 

Hopelijk kunnen we snel allemaal die prik in onze poot stoppen en weer normaal 

doen. En dan niet zeuren dat je niet weet wat er allemaal in zo’n vaccinatie zit 
en het daarom ook niet wil, want zodra het weer kan, druk je bij de cafetaria 

ook wel weer een frikandel in je mik en geloof ons, daarvan wil je ook niet weten 
wat er allemaal in zit. Wij wensen iedereen een mooie kerst toe en een beter 

2021. 
Ossennieuws Beckum 

 
Corona revalidatie 
Het coronavirus overspoelt Nederland. Sommigen zijn kort ziek maar anderen komen in 
het ziekenhuis te liggen. Helaas moeten mensen met corona vaak even herstellen, maar 
onder begeleiding van de gespecialiseerde fysiotherapeut bent u in korte tijd weer als 
vanouds. Ex-coronapatiënten krijgen sinds kort 50 behandelingen 
revalidatietherapie vanuit hun basisverzekering vergoedt (kijk op 
https://www.zorginstituutnederland.nl). Vraag uw huisarts of één van onze 
medewerkers naar de mogelijkheden. Kan de fysiotherapeut mij helpen? Heeft u last van 
bijvoorbeeld spierkracht vermindering, slechte conditie of kortademigheid dan kunnen 
wij deze snel en effectief behandelen. Sinds kort is Peter Paul Schmitz gespecialiseerd in 
het ondersteunen van ex-coronapatiënten bij hun revalidatie. Hij is aangesloten bij het 
Chronisch Zorgnet. 
Heeft u vragen over coronaherstel en uw fysio? Wij staan graag telefonisch (053-
5721763) of per mail voor u klaar! 
Peter Paul Schmitz, Fysiotherapie Schmitz, Hibbertsstraat 22, 7481 JD Haaksbergen 
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Bouwplannen Beckum Beckumer jeugd praat mee 
Op vrijdag 11 november hebben ondergetekenden namens de jeugd van 
Beckum een collage met foto’s overhandigd aan wethouder Claudio 
Bruggink en stadsdeelregisseur Lars Harms om te benadrukken hoe 
belangrijk woningbouw is voor de toekomst van Beckum. Daarna volgde 
een wandeling waarin zij namens de gemeente positief en open het 
gesprek aangingen over woningbouw in Beckum.  
 

Wat ons betreft een erg positieve ontwikkeling, welke ook zeker (snel!) 
nodig is. In het kader daarvan vragen wij de jeugd van Beckum om onze 
collage nog verder uit te breiden zodat duidelijk wordt wat de jeugd wil. 
Kortom: stuur een selfie via social media naar een van de 
ondergetekenden! 
 

Extra navraag bij de Beckumer jeugdvertegenwoordigers leerde ‘dat 
ingeschreven personen voor bouwen destijds zijn ingedeeld voor een korte en 
lange termijn. Op korte termijn stonden ergens tussen 20 a 30 personen 
ingeschreven’.  
‘De collage betreft foto van de personen die achter de plannen staan en 
onderstrepen hoe belangrijk woningbouw is (dus niet: ingeschreven personen).’ 
‘Wat betreft kaveluitgifte kan verder nog niets gemeld worden. Zoals wellicht 
bekend is de gemeente nog in gesprek met enkele partijen’. 
 

Namens de jeugd van Beckum, Anouk Mulder, Rinze Mulder, Wilko Morsink en 
Jasper ten Dam 

 
Een bekende plek in Beckum! Een van de plaatsen waar jeugd-

vertegenwoordigers bijpraatten met oa. wethouder Claudio Bruggink over het 
Bouwplan Beckum. vlnr. Jasper, Anouk, Rinze en wethouder Bruggink 
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HET JAAR 2020 WORDT BESCHOUWD 
En wat brengt ons de toekomst? 

Een opwindend, maar vooral een bijzonder gedenkwaardig jaar ligt -

bijna- achter ons. Dat kun je met recht een understatement noemen. 

Want wereld breed zijn verhoudingen veranderd en worden tradities 
afgebroken. Het sociale- sportieve en culturele leven dat bij ons zo 

ingebakken was de laatste decennia, is abrupt ingekort. De lockdowns 
door COVID-19 hakken erin - in allerlei gradaties - en een nieuwe 

levenswijze is onontkoombaar. Daar helpen geen ontkennende critici 

aan! 
Gauw maar terug naar onze traditie die we jaarlijks proberen in stand te houden 

in BBB. Beckumers en bij Beckum betrokken personen blikken terug op dit 
bewogen jaar. Wat houdt hen zo bezig, wat waren de mooie en minder mooie 

momenten, hoe ziet men de toekomst; toch positief of pessimistisch en wie 

waren de helden in jouw visie? Zomaar een aantal stellingen die we in deze BBB 
voorleggen. 

 
Ellen Wegereef, 45 jaar, woont samen met Jarno in het centrum van Beckum 

en is moeder van drie opgroeiende zoons. Dus dagelijks met vier mannen heel 
wat te stellen, zou je kunnen zeggen (valt best mee, beweert ze). En daar komt 

dan ook nog eens die hond bij met de ludieke naam Kufo Ole. Ellen is jaarlijks 

ook bij de Pinksterfeesten betrokken als lid van de Kinderfeestcommissie (net 
dit jaar mee gestopt) maar ja, die hadden dit jaar nou net niets te doen! De 

wereldwijde corona pandemie gooide roet in het eten. Ellen is bij TVO zaterdags 
actief bij de jeugdwedstrijden en ook bij Koningsdag viering droeg ze normaliter 

haar steentje bij in de organisatie (twee jaar geleden mee gestopt). 

 
Hoe was het jaar 2020 voor je? Met welke hoogte- en dieptepunten? 

2020 was geen top jaar. Na een goede start met een top weekje wintersport 
brak de coronacrisis aan. Het dieptepunt was wel dat mijn schoonvader erg ziek 

werd en ons helaas is ontvallen net in de tijd dat er niets mocht en kon. Daarna 
nam een Lymebacterie de regie in mijn knie over waardoor ik geruime tijd ‘mank’ 

liep. Het coronavirus ook nog opgelopen, maar het virus kreeg mij gelukkig er 

niet onder. Alle leuke feestjes ook nog door de neus geboord door alle regels. 
Al met al weinig echte hoogtepunten, gelukkig binnen ons eigen gezin iedereen 

gezond en goed te pas, dat is natuurlijk het belangrijkste! 
 

Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in Beckum? 

Zeker! Als je kijkt hoe het leerlingenaantal op de Bleek terugloopt, wordt het 
echt wel een keer tijd voor actie. Voor mijn gevoel ontbreekt het in Beckum aan 

eensgezindheid! Als je ziet wat omliggende dorpen bereikt hebben, lopen we 
hier echt een eind achter. Respect voor de mensen die druk zijn met het 
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Masterplan, maar naar mijns inzien zijn hun plannen veel te idealistisch en duurt 
het daardoor veel te lang! 
 

Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel gebied, mee 
eens? 

Absoluut. Ik heb bijvoorbeeld meerdere zaterdagen de lunch verzorgd voor de 
vrijwilligers die bezig waren alles rond het nieuwe hybride veld spik en span te 

maken. Soms wel een man of 20 van jong tot oud. Mooi om te zien! 
  
Wie waren voor jou persoonlijk de helden van 2020? 

Dan toch de mensen in de zorg en de mensen die in de branches werken waar 
de klappen vallen in deze coronatijd, dat ze op allerlei manieren toch nog 

proberen om hun zaak draaiende te houden om hun hoofd boven water te 
houden. 
 

Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin: 
Heb persoonlijk niet veel met kerstmis, gewoon zonder poespas, een gezellig 
samenzijn met familie onder het genot van een hapje en drankje. 
 

En hoe zie je het komende jaar 2021, worden we corona de baas of……. 
Dat mogen we toch hopen! Hopelijk komt er een beetje schot in de zaak met 
het op de markt brengen van een goed vaccin. Dan allemaal niet zo moeilijk 

doen en vaccineren, dan kunnen we met de Pinksterfeesten misschien wel weer 

gezellig samen een biertje/wijntje drinken. Krijg er eerlijk gezegd wel beetje 
hard hoofd in 

 
(Ellen met Jarno en drie zoons genietend van een welverdiende vakantie)  
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Jari Sigger, 25 jaar, al jaren stimulerende kracht van TVO. eerst in de jeugd 
en sindsdien veelal bij TVO2. Indien niet geblesseerd - ondanks speciale 

trainingen nogal vatbaar daarvoor – is Jari een gewaardeerde kracht in de 

achterste linie van TVO2, Hij heeft ook een adviesrol in de technische staf van 
het 2e en maakt deel uit van het TVO jeugdbestuur. Daarvoor heeft hij jaren bij 

de muiterweek organisatie gezeten. En met die ludieke ideeën is het ook goed 
toeven in het Ossenteam. Het Ossennieuws komt van de pen van een speciale 

groep schrijvers die bij tijd en wijle een luchtige doch gekruide visie geven over 

grote en kleine zaken die in de wereld en Beckum spelen… 
 

Hoe was het jaar 2020 voor je? Met welke hoogte- en dieptepunten? 
2020 Is natuurlijk een bewogen jaar geweest, eentje voor in de 

geschiedenisboeken. De coronamaatregelen hebben het leven zoals wij dat 
kennen volledig verstoord, op zowel sociaal als economisch gebied. De grootste 

dieptepunten voor mij persoonlijk zijn dan ook alle activiteiten die dit jaar niet 

door zijn gegaan, waaronder het vieren van mijn 25e verjaardag. Iets dat in onze 
vriendengroep traditioneel gepaard gaat met een groot feest en ludieke 

spandoeken. Ondanks de pandemie en de maatregelen die daarmee verbonden 
zijn, heb ik gelukkig wel goed contact kunnen onderhouden met de mensen die 

het dichtst bij mij staan. Dat zijn voor mij de grootste hoogtepunten. 

 
Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in Beckum? 
Absoluut. Het gebrek aan woningbouw, en dan met name starterswoningen, is 
een onderwerp dat afgelopen jaren veelvuldig aan bod is gekomen. Vele 

geboren en getogen Beckumers hebben inmiddels al hun heil elders gezocht en 
velen zullen hen in de toekomst volgen als er niet op korte termijn schot in de 

zaak komt. Ik heb alle respect voor de stichting Samen Bouwen aan Beckum en 

de andere partijen die zich hard maken voor woningbouw in Beckum, maar ik 
krijg niet de indruk dat alle neuzen inmiddels dezelfde kant op wijzen. Het wordt 

tijd dat de betrokken partijen concessies gaan doen, met als enige doel om zo 
snel mogelijk woningbouw te realiseren. De locatie is in dit vraagstuk allang 

geen thema meer, zolang er maar ergens gebouwd gaat worden. 

 
Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel gebied, mee 
eens? 
Helemaal mee eens. Over het algemeen heeft Beckum een hechte 

gemeenschap, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt aan de verschillende 

verenigingen, op welke manier dan ook. Uiteindelijk moeten we het met elkaar 
doen en het is mooi om te zien dat dit leeft binnen het dorp. 

  
Wie waren voor jouw persoonlijk de helden van 2020?  
Gravenberch en Klaassen. ;) 
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Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin: 
De kerstboom staat inmiddels en kerst vieren we als gezin traditioneel met goed 

eten en cadeaus onder de kerstboom. Kerstmiddag in Hengelo is normaal één 
van de leukere feestjes van het jaar, 

maar zit er dit jaar natuurlijk niet in. 
Hopelijk kunnen we met de kameraden 

nog een aangepaste versie vieren. 

 
En hoe zie je het komende jaar 2021, 
worden we corona de baas of……. 
Ik denk dat we nog een lange weg te 

gaan hebben en dat we nog lang niet 
van corona af zijn. Het is natuurlijk 

positief dat er in januari waarschijnlijk 

begonnen kan worden met vaccineren, 
maar het is nog maar de vraag wanneer 

dit invloed gaat hebben op onze 
economie en maatschappij. Mijn 

grootste zorg zijn de vele ondernemers, 

met name in de horeca, die het water 
inmiddels tot aan de lippen hebben 

staan. Hopelijk weten zij het nog zo lang 
uit te zingen, en wie weet kunnen 

komende zomer de terrassen weer 
open. 

 
                                            (Jari Sigger (achter) te midden van ploegmaten TVO2 in 2019) 

 

Frank Hendriks, 52 jaar, kennen we ondertussen allemaal wel. De stoere 
baardman die zich grillmaster mag noemen, een fantastisch restaurant heeft bij 

voorheen De Zegger in Oele, in deze uitdagende tijden een ‘bbq drive through’ 
heeft opgezet op de parkeerplaats en door die creativiteit niet bij de pakken 

neer gaat zitten. Hij woont al enkele jaren in Beckum, heeft het jubileumbier 

van 750 jaar Beckum ontwikkeld en gebrouwen en staat ook geregeld met zijn 
biertruck in Beckum bij evenementen. Hoe lief of zwaar was 2020 voor hem? 

 
Hoe was het jaar 2020 voor je Met welke hoogte- en dieptepunten? 
Tja, wat moet je hier nu op zeggen? 2020 is een zeer bewogen jaar voor ons, 

zowel zakelijk als privé. Zakelijk is het natuurlijk voor iemand in de 
horecabranche een heel hart gelach vanwege de coronacrisis omdat we 2020 

bovengemiddeld goed waren begonnen ten opzichte van 2019. Toen we in 

maart de deuren voor de eerste lockdown moesten sluiten, had ik al een naar 
onderbuikgevoel dat het een vervelend jaar zou gaan worden en nou daar zitten 
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we nog midden in. Ik pleit dan ook voor snel vaccineren zodat onze bedrijfstak 
ook weer open kan omdat wij als horeca en evenementenbedrijf hard worden 

getroffen. En wat te denken van onze toeleveranciers zoals groothandels, 

brouwers, frisdrankproducenten, slagerijen, boeren, kaasmakers, 
zuivelleveranciers, verhuurbedrijven, licht en geluid bedrijven enzovoort. Ik 

hoop dat die deze crisis ook kunnen overleven. We hebben de wind vanaf 2008 
(begin van de economische crisis) toch best wel mee gehad door middel van 

creatief ondernemen, keihard werken met ons team en geen rare uitspattingen 

doen zakelijk. Mede daardoor zal de Twentse Bierbrouwerij deze nare 
winterslaap overleven en hoop ik dat ze weer in het voorjaar 2021 vol gas 

kunnen ondernemen. 

Nieuwe uitdaging! 
Ja, je leest het goed: ze. Ik heb namelijk begin 2020 het besluit genomen om 

de Twentse Bierbrouwerij te verlaten en dat ik tot en met december het bedrijf 
klaar zou stomen voor een vloeiende overgang naar een nieuwe directie. Vanaf 

januari stort ik mij samen met mijn jongste zoon Simon in een volledig nieuw 
avontuur waar wij als familie ontzettend veel zin in hebben. Wij gaan namelijk 

Het Verenigingsgebouw in Hengelo exploiteren en bouwen aan een super mooi 

Grand Café met een lobby bar een goede bistro met natuurlijk weer een mooie 
Assado grill, prachtige feestzalen en 12 hotel suites. Grand café & Boetiek hotel 

De Verééniging gaat het heten en het wordt een parade paardje voor Hengelo 
in een eigen park met 80 gratis parkeerplaatsen midden in het hart van Twente. 

 
Privé genieten Renate, ik en opa iedere dag van het landleven op boerderij 

Groot Altena waar we proberen om er een mooi en gezellig erf van te maken 

met onze dieren zoals paarden, kippen, honden, konijnen, schapen en onze 
kater Pietertje. 

 
Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in Beckum? 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet zo mee bezig ben en dat komt omdat 

we natuurlijk wel een beetje import Beckumers zijn. Ik heb wel eens gedacht: 
“Als je naar een dorp verhuist, dan moet je dat doen wanneer je kinderen nog 

heel jong zijn omdat je ze dan daar op school en sport en dergelijke zitten. Dan 
maak je natuurlijk veel sneller deel uit van de gemeenschap waar je woont. Ik 

moet ook wel aangeven dat ik daar, naast de boerderij en mijn werk, ook niet 
heel veel tijd voor had en dat dat de komende jaren ook nog niet echt zal 

veranderen met een nieuwe zaak in het verschiet. Ik denk dat groeien voor het 

dorp zeker geen kwaad kan en dat dat het beste kan aan de Wolfkaterweg 
aangrenzend aan de nieuwbouw. Mijn mening is gebaseerd op het feit dat ik 

van de natuur hou en toch zie dat de nieuwbouw op de voetbalvelden steeds 
meer opschuift in het mooie beekdalletje van de Hagmolenbeek ook daar 

moeten we zuinig op zijn. Wellicht zou je het niet verwachten maar als je ziet 
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wat daar leeft aan fazanten en reeën die daar drinken en jongen werpen dan 
verkijk je je daar enorm op. 

 

Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel gebied, mee 
eens? 
Daar ben ik het zeker mee eens en dat is goed om te zien. Nu zit ik hier op deze 
zondagmorgen en schuifelt er weer een georganiseerde speurtocht over het 

Altena’s voetpad gelieerd aan de TVO drive through. Het is mooi om te zien dat 

deze activiteiten worden ontplooit en dat kan het dorp ook erg goed. Zelf ben 
ik ook wel een enkele keer behulpzaam geweest bij het koken voor ouderen wat 

ook erg leuk was. Jammer dat dit nu ook vanwege de corona niet kan. Het zou 
inderdaad wel fantastisch zijn als bijvoorbeeld de kerk zou kunnen worden 

omgebouwd tot een mooi Cultuurhuus met grote open raampartijen in de gevels 
met een open karakter en gezelligheid dan krijgt dit gezichtsbepalend gebouw 

alsnog een goede functie binnen het dorp. Als concepten bedenker gaan mijn 

handen hier van jeuken om daar iets moois mee te doen. 
 

Wie waren voor jouw persoonlijk de helden van 2020? 
Mijn persoonlijke helden zoek ik niet ver weg maar dicht bij huis omdat die 

onvoorwaardelijk zijn. Renate is mijn grootste held omdat zij mij altijd steunt bij 

bijna iedere beslissing die we nemen en altijd achter mij staat in het soms lastige 
ondernemen. Mijn oudste zoon Cas die iedere week richting België rijdt met zijn 

grote vrachtwagen en Simon die het besluit heeft genomen om samen met mij 
de nieuwe zaak op te starten en leiding zal gaan geven aan de 

bedieningsbrigade. Ook Walter, mijn zwager, is een grote held omdat hij bijna 
volledig zelf in eigen beheer aan de rand van Beckum aan de Gorsveldweg een 

prachtig duurzaam huis heeft gebouwd boven op een oude mestkelder. En niet 

te vergeten buurman Wim Meijer waar ik altijd terecht kan voor raad en daad 
met betrekking op de boerderij. Buurman bedankt! 

 
Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin: 
Zoals je leest, is familie erg belangrijk voor ons en zullen we er naar streven om 
dit samen te vieren. Op het moment dat ik dit schrijf, is er een overleg in het 

Katshuis en horen we aanstaande dinsdag hoe we deze kerst gaan vieren en is 
het nog maar te bezien of we dat dit jaar in etappes moeten doen met niet meer 

dan drie personen bezoek per dag. Het zou voor ons een grote domper zijn als 

dit het geval is en dan sluiten we 2020 wel een beetje negatief af! 
 

En hoe zie je het komende jaar 2021, worden we corona de baas of… 
2021 wordt een bewogen jaar voor velen. Zakelijk zijn er bedrijven die floreren 

ondanks de coronacrisis maar velen zullen niet alleen 2021 een lastig jaar 
hebben maar ook daarna omdat de uitgestelde belasting aanslagen, eventuele 

bankleningen of uitgestelde huur vanaf juni 2021 moeten worden terugbetaald 
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in 36 maanden tijd en men dan wel extra omzet moet gaan halen om deze 
dubbele posten te betalen. Mijn vraag is dan ook aan iedereen: Koop, besteedt 
en vier feest bij uw lokale winkelier of horecazaak en help deze ondernemers 
met overleven. Ook zij geven kleur en leefbaarheid aan uw dorp en omgeving. 
Zoals ik al antwoordde op vraag 1 hoop ik dat we zo snel mogelijk gaan 

vaccineren in grote getallen om corona de deur uit te zetten en onze economie 
weer op gang te helpen. 

 

Mag ik ook een oproep toevoegen ? 
Graag zou ik bij deze ook een oproep willen doen aan iedereen die het leuk 
vindt om mee te helpen om een kinder-/dierenknuffelweide te realiseren aan 
het begin van het Altena’s voetpad bij het oude melkhuisje van de familie 
Hesselink-te Boo. Ik denk dat het erg leuk is om ons schapenweitje met stalletje 
ter beschikking te stellen voor een soort van kleine kinderboerderij. We zijn op 

zoek naar materialen zoals 
hekwerk en hulp om het te 
realiseren en natuurlijk mensen die 
het leuk vinden om te helpen met 
het onderhoud van dit initiatief. 
Heb je ideeën, materialen, 
donaties of tijd en zou je het leuk 
vinden om te helpen realiseren, 
meld je dan van harte aan via mail: 
devereeniging@hotmail.com of bel 
me op 06-21274890. Wat zou het 
toch leuk zijn om de coronatijd af 
te sluiten met een kleine 
kinderboerderij voor het dorp. 

 

 
 

(Frank Hendriks met een van zijn eigen biersoorten) 

 
Claudio Bruggink, 53 jaar, is sinds vijf jaar wethouder in de gemeente 

Hengelo. In die hoedanigheid is hij ook de dorpswethouder en heeft hij de sport 
in zijn portefeuille, dus hij is met enige regelmaat in Beckum te zien. Hij zet zich 

in voor de woningbouw in Beckum en kent de Beckumers wellicht nog wel beter 
dan dat de Beckumers zichzelf kennen. Zo was het op ‘Snertzaterdag’ ook in 

Beckum om van de jongeren een canvas te ontvangen van de jeugd van Beckum 
die met smart wachten op een woning.  

 

Hoe was het jaar 2020 voor je? Met welke hoogte- en dieptepunten? 
Een hoogtepunt is niet helemaal de juiste benaming maar ik vind het nog steeds 

verassend met hoeveel energie en bevlogenheid veel mensen uit Beckum (en 

mailto:devereeniging@hotmail.com
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ook uit Oele) zich inzetten voor woningbouw en de leefbaarheid in Beckum. Ik 
constateer onderlinge verdeeldheid en ook de wil om hier over met elkaar de 

discussie aan te gaan om het uiteindelijke doel voor Beckum te bereiken. En 

heel verfrissend vond ik mijn afspraak begin december met drie jonge inwoners 
van Beckum die heel graag over een eigen woning in Beckum willen beschikken. 

Ze willen heel graag hun steentje bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid 
in Beckum. Voor de betrokkenheid en inzet van al deze mensen heb ik veel 

bewondering. 

Het zal geen verrassing zijn dat ik het coronavirus echt een dieptepunt vind voor 
dit jaar. Maar zelfs in zware tijden zien we dat de gemeenschap in Beckum 

veerkracht heeft. Het thuisonderwijs, de noaberschap, mensen zijn er in Beckum 
voor elkaar. Dat zien we in een crisis zoals deze. 

 
Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in Beckum? 

Zorgen over de leefbaarheid heb ik zeker. Ik constateer dat het leerlingaantal 

op de basisschool de Bleek terug loopt. Dat is een belangrijke graadmeter voor 
de leefbaarheid. Het zegt ook wat over het aantal aanmeldingen in het 

verenigingsleven dat waarschijnlijk zal dalen. Deze zorg geeft mij energie om 
me in te zetten voor de leefbaarheid van Beckum. 

 

Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel gebied, mee 
eens? 

Ik ben elke keer weer aangenaam verrast hoeveel actieve mensen er zijn in de 
dorpsgemeenschap. Onder meer handbal, voetbal, tennis, zelfs een AED-

werkgroep, hardlopen en natuurlijk de Pinksterfeesten. Dat zie je ook meteen 
aan de aanleg van het hybride voetbalveld afgelopen zomer. Bijzonder om te 

zien hoeveel werk er in korte tijd is verricht. En dat ook nog eens op een heel 

hoog kwaliteitsniveau! Het zorgt ervoor dat er een sterk gemeenschapsgevoel 
is. En dat is alleen mogelijk door die actieve groep mensen. Daar mag Beckum 

trots op zijn. 
 

Wie waren voor jou persoonlijk de helden van 2020? 

Dat zijn zonder twijfel de zorgmedewerkers. Die ondanks de oplopende 
besmettingen, hartverscheurende taferelen, complottheorieën en vermoeidheid 

hun werk blijven doen. Het grote hart van de zorgmedewerker heeft wat mij 
betreft 2020 gewonnen. 

 

Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin: 
Het wordt een heel andere Kerst dit jaar. Zoals in zoveel huishoudens. En ja, 
het is menens met de ziektegevallen in Nederland en Twente, dus dit jaar doen 

we het rustig aan en houden we ons uiteraard aan de coronamaatregelen. Aan 
de kerstdis zitten mijn vrouw, drie dochters en mijn moeder. Uiteraard 

coronaproof, maar wel met alle aandacht. Ze is er nog steeds en daar ben ik 
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heel blij mee. Een heel huis vol dus. Ik ben echt gezegend. Maar we staan ook 
stil bij die mensen die dit jaar de Kerst alleen door moeten brengen en voor wie 

deze dagen alles behalve vrolijk en licht zijn. 

 
En hoe zie je het komende jaar 2021, worden we corona de baas of… 

Zoals onze minister-president al zei in zijn toespraak: Het wordt beter. Ik ben 
een positief mens, dus daar ga ik echt van uit. We worden corona de baas. 

Komend jaar komt er een moment dat we weer met elkaar op het terras 

kunnen zitten en elkaar op de ouderwetse manier kunnen feliciteren, met drie 
zoenen. En er gaat meer gebeuren. De binnenstad van Hengelo zit in de lift. 

We beginnen in 2021 te bouwen aan een prachtig marktplein dat door zoveel 
mogelijk inwoners gedragen wordt. En ook maken we voortgang met onze 

wens om steeds meer huishoudens in onze gemeente te voorzien van 
duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Want we willen onze planeet 

goed en gezond doorgeven aan het nageslacht. 2021 staat voor mij onder 

meer in het teken om daarvoor te strijden. 

 
(Claudio Bruggink in gesprek met Anouk Mulder, Jasper ten Dam en Rinze Mulder over 

woningbouw) 

 

Eerste editie TVO Snert Straat groot succes 
 

Nog net voor de verscherpte maatregelen was de eerste editie van de TVO Snert 
Straat. Afgelopen weekend stonden onze dames in Snert-weer (heel 

toepasselijk) de bestellingen uit te delen. En wat was het een succes! Maar liefst 
300 bestellingen zijn de deur uitgegaan, en dat levert de club een mooi bedrag 

op van ruim € 2.500. Alle leuke reacties op onze actie doen ons natuurlijk 

hartstikke goed. Maar zonder jullie was het geen succes. Bedankt voor jullie 
bestelling en we zien je graag volgend jaar weer terug in de TVO Snert Straat. 

Mede mogelijk gemaakt door Slagerij Broekhuis en Leferink reclame. 
Britt Veldhuis 
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Foto-collage vd Snert Week 
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Tennissen voor iedereen in Coronatijd 
Zolang nog niet iedere volwassene volop mag 
sporten vanwege de beperkende maatregelen 

door de Corona mag iedereen uit Beckum en 

omstreken gratis gebruik maken van de 
tennisbanen van TVO Tennis in Beckum.  

 
Dit onder de volgende voorwaarden: 

- Gebruik het juiste schoeisel, dus geen 
schoenen met noppen of uitwendig profiel, 
maar alleen (tennis) schoenen met inwendig 
profiel. 

- Toegang kan door het kleine poortje in de grote toegangspoort. 
- Altijd de corona richtlijnen in acht nemen, dus maximaal met 2 x 4 mensen op 

de baan, geen publiek en houdt 1,5 meter afstand onderling. 
- Volg altijd aanwijzingen van leden en bestuursleden van TVO Tennis op.  
- Mocht de baan bezet zijn (dus meer dan 8 mensen die willen tennissen) dan 

hebben leden van TVO Tennis voorrang om de banen te gebruiken. 
- Wil je ’s avonds in het donker tennissen, regel dan dat je minstens één lid van 

TVO-tennis meeneemt, zij hebben een sleutel van de verlichting. 
- Ook kun je aansluiting zoeken en mee tennissen bij de racketavond op 

woensdagavond vanaf 20.00 uur of op de racketmorgen op dinsdagmorgen 
vanaf 09.00 uur. Je hoeft dan zelf niet voor een tegenstander of medespeler 
te zorgen, maar kunt individueel deelnemen. 

Veel spelplezier en laten we hopen dat deze maatregelen niet te lang duren. 
Blijf gezond allemaal. 

Het bestuur van TVO Tennis 

 
Luk akkefietjes 
Zee was in de kök’n an’t kokkerel’n. Mos veur twee man extra et’n kloarmaak’n. Ze 
kreeng’ volk, leu oet’n Haag. Kleinkeender woarvan d’oale leu in’ oorlog bie hunnie waar’n 

oonderdok’n. Nig alleene oonderdok’n mer dee leu had’n ok ne merakelsen honger. 
Min’joar’n´40, hongerweenter dus. D’oale leu nam vear kleene keender met nor’t Oos’n. 
Doar had’n ze bie oons boer’n ’n warm nus, sloap’n en et’n. Veur de kos luk methelp’n. 
Mer ja, met twee van dee leenkerhaane ko’j ze slech in’stal an’t wark zett’n um ’n mes 
oet de gruppe te smiet’n. Wo’k oe ma ef’n verteln, za’k ma zeng.. 
Mer noe zo’n 40 joar later. Twee jonge keals van mid’n dettig waar’n oawerkom’n, 
klѐѐnzön’s van dus. Neen heet’n Jacobus, naander heet’n Godefriet KlaasJan. Neen good 
bie de peenk’n, naander ne louwman easte klas en naa hadheurig.  Neen den smons 
vroog opston en de haane oet de mouw’n stak. Naander aait meu, nuilachtig, klaang’ en 
van de wiet’n stoan kiek’n as ter met ne riezebezzum de delle ofkeart mos won’n. Nee, 

dan kreege zeare hѐѐn’kes met bloar’n. Och toch, wat ne haampelman… 
Mer at het ettenstied was, stoof Jacobus as ne hongerige wolf nor de biekök’n, dear de 
kloompe oet, schoof an en har bin’n ne minute a twee snie stoete met spek vottewarkt. 
Godefriet KlaasJan mos wa dree kear roop’n won’n, hee zat nog boet’n bie de knien’renne 
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te spöl’n en was dus naa hadheurig. Wa’k al zeg har, wok oe ef’n vertel’n. Hee kwam 
bin’n in de kök’n en zea; ik heb vandaag gin zinne in stoete met spek, geef mie maar 

stoete me sjem en ’n schötelke hang op. 
 

’s Aanderdaags wön d’r telifonisch opgebeld via ’n kuierdroad. D’oale leu an droad van 
dee jongs. Oongerös, want zee had’n al via een epje prebeard ketakt met oons te krieg’n. 
Mer wie had’n geels gin epje of wotsepje of aandere niejemoodse flauwekul. ‘Hoe vergaat 
het onze boys daar in dat verre Oosten?’ begon dat bekakte mѐѐnske dat in oorlog nog 
gin neagel har um’t gat te krab’n. ‘Willen ze een betje recht broan en kan Godefriet 
KlaasJan alles wel met-krijgen, want hij is een fitje hardheurig’. ‘t Meenske kreeg 
bescheet, dat de jongs ’n helen dag völ schik had’n en fleenk metheelpen op de 
boerderieje. Wat natuurluk héél wiet bezieden de woarheid was. Nog ne klein oetsmieter 
tot slot.  ‘t Meenske kwaamp ’s anderdaags van boet’n in de biekök’n en reep Godefriet 

KlaasJan too; ’goh, wat is’t koold in de berging’. Dreit den jong zich langzaam umme en 
röp; ‘wat zeggie, hei’j ne koo in’t berre ling?’  

HekselmesienHarry 

 

Uitsmijter 
Het was een treurige week na alle Sinterklaasgeschenken zo halverwege december waar 
de Nederlandse profclubs zich bijna rijk rekenden inzake kwalificatie naar een volgende 
Campions league ronde. Maar Ajax faalde collectief tegen Atalanta en acteert verder in 
‘de 2e hands’ Europa league. AZ en Feijenoord struikelden zelfs in de Europa league 

voorronde, zagen veelbelovende jonge sterren door de mand vallen en als team 
ondermaats presteren. Alleen PSV overleefde die voorronde. Kwam nog bij dat het 
dameshandbalteam van Nederland ontsnapte tegen Hongarije, maar tegen Noorwegen 
duidelijk tekort kwam. Dat alles was dan weer dankbaar voer voor het Veronica Inside 
trio om neergesabeld en gefileerd te worden. Ach ja, je kunt ook niet alles hebben. 

Redactie BBB 
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BLAD BLAZEN, een nationale bezigheid in november-december 

Beelden rondom de basisschool De Bleek (foto Beckum.nl) 
 

 
(Met vereende krachten wordt ‘het bladertapijt’ te lijf gegaan!) 

 
“De krachten bundelen” 
Het kwam weer eens ter sprake enkele weken geleden. RTV Oost 

maakte een reportage over de problematiek inzake 

toekomstbestendige gebouwen in Beckum en de keuze voor de 
langere termijn. Journalist Ina Brouwer tekende voor de teksten na 

gesprekken met Bennie Goselink van Beckumer Locatieraad en Tom 
Jannink, onder andere als adviseur van AnnoNu. Hieronder een 

samenvatting. 
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De dreigende sluiting van 't Proggiehoes was het moment om de krachten te 
bundelen, vertelt Tom Jannink. "We hebben samen met de inwoners en 

besturen gekeken naar welke gebouwen er zijn, welke problemen er spelen en 
hoe je keuzes kunt maken om toekomstbestendige gebouwen in Beckum over 

te houden. "Ga met elkaar in gesprek en vergeet niet de bewoners erbij te 

betrekken” 
Tom Jannink, adviseur AnnoNu 

 
Bij het bedenken van de plannen is uitgegaan van de functies die nodig zijn in 

Beckum. "En dan kijken we welke stenen daar bij passen." 

 
School en sportclub in de kerk? 
De basisschool achter de kerk zit eigenlijk in een te grote jas en de huisvesting 

is niet meer van deze tijd. De naastgelegen accommodatie van sportvereniging 
TVO, het Geertman, is juist te klein en niet toekomstbestendig. Zouden het 

onderwijs en de kantine niet samen met de gebruikers van 't Proggiehoes een 
plek kunnen krijgen in de kerk? Het kerkgebouw wordt immers op termijn aan 

de eredienst onttrokken, dat staat vast.  

 
Dat idee is een van de vijf scenario's die aan de dorpelingen werd voorgelegd. 

Samen met een plan waarin een geheel nieuwe accommodatie werd 
voorgesteld, kreeg dit de voorkeur van de inwoners. "Het moet een plan zijn 

dat breed wordt gedragen door het dorp." 
 
Geen gelopen race 
De beide scenario's worden nu uitgewerkt. Het is niet denkbeeldig dat de 
inwoners kiezen voor het kerkgebouw als centrale plek waar zich straks het hele 

dorpsleven gaat afspelen, maar het is zeker geen gelopen race. Het is een 
uitdaging. Een nieuw modern gebouw is gewoon makkelijker. Daarnaast vraagt 

het een grote investering om zo'n bewerkelijk gebouw aan te passen". En dan 

is het nog de vraag of je de exploitatie ervan rond krijgt. 
 

Niet top down 
Jannink benadrukt dat het van belang is om bij het hele proces de gemeenschap 

te betrekken. "Ga met elkaar in gesprek en vergeet niet de bewoners erbij te 

betrekken. Het moet niet top down gebeuren door een bestuur of een overheid." 
Het laatste woord is aan het kerkbestuur. Die is eigenaar van zowel 't 

Proggiehoes als de kerk. Vanuit de landelijke, gemeentelijke en provinciale 
overheid zijn er mogelijkheden om het proces tot herbestemming van religieuze 

gebouwen te ondersteunen. 
Redactie BBB 
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Geboren nabij Amsterdam… 
en nu van alle (sport)markten thuis in Beckum 
Het had heel wat voeten in aarde. De BBB-redactie had al een tijdje het idee 

om een bewoner van de Beukenhof voor het voetlicht te halen. Om iets van zijn 

of haar leven te vertellen en van de bevindingen in het seniorenappartement. 
We kwamen terecht bij Jeremy Anchelon, die zich de laatste jaren manifesteert 

als een manusje-van-alles voor alle zaken die zich afspelen bij en rond de 
sportzaal en Kruudnhof-complex van TVO. En dat moet zeker positief 

beoordeeld worden. Hij doet het toch maar! Druk met kleedkamers 

schoonmaken, helpen met allerhande accommodatie-zaken, en allerlei sporten 
bedrijven; zelf tennissen, volleyen en recreatief voetballen. En ook vaak 

maandelijks helpen met het gereed maken van de Beckumer trots, dit 
maandblad BBB. 
 

Excentrieke verschijning met lange staart’ 
Toen hij zich voor het eerst bij die TVO-activiteiten liet zien, dacht menigeen; 

wat is dat voor vreemde snuiter? Gezien zijn nogal excentrieke verschijning en 
haardos met een lange staart zag hij er nogal on-Beckums uit. Trouwens, die 

lange staart is er inmiddels wel af! Maar met zijn spontane, behulpzame houding 

en ‘open mind’ werd hij snel geaccepteerd. En dat hij wel eens een afspraak 
vergeet, moet hem maar vergeven worden! Maar hier dan in de december BBB 

zijn verhaal. 
Jan Ottink 

 

Jeremy Anchelon stelt zich voor…. 
Hallo Beckum, 
Wat is het stil in het dorp. Ik kan er 
maar moeilijk aan wennen, dat we 

elkaar steeds minder treffen bij wat 

ons normaliter samenbrengt. Mijn 
naam is Jeremy Anchelon en ben 54 

jaar. Na een aantal jaren in Hengelo 
gewoond te hebben deed zich de 

kans voor de stad te verlaten voor 

een appartement in de Beukenhof. 
Waar ik thans alweer zeven jaar met 

veel plezier woon. 
In ben geboren en getogen in het 

Nieuwerdamse poldergebied, gele-
gen tussen Amsterdam en het 

IJsselmeer. Na mijn middelbare 

school heb ik samen met mijn kameraad een aantal jaren gehandeld in antiek 
en curiosa op het jullie wel bekende Waterlooplein in Amsterdam. Hier is mijn 
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voorliefde voor ‘oude meuk’ ontstaan. Helaas reorganiseerde de markt en 
moesten mijn compagnon en ik ermee stoppen. Ik ben toen bij de KLM aan de 

slag gegaan, waar ik vervolgopleidingen heb gevolgd en verschillende functies 

bekleed. Zodoende het ik ook veel gereisd en ben in alle uithoeken van de 
wereld wel geweest. In deze periode ontmoette ik ook mijn ex-vriendin. Zij 

woonde in België en studeerde tandheelkunde. Ook ik ben deze studie gaan 
volgen en samen hebben we vervolgens 14 jaar een tandheelkundige praktijk 

gehad. Toen onze relatie helaas nogal vervelend beëindigde en ik er berooid uit 

kwam, ben ik terug gegaan naar Nederland. Daar kon ik terecht bij een 
jeugdvriend, die inmiddels in Twente woonde en die me door die lastige periode 

heen heeft geholpen. 
 

Ik vertoef dus al een tijdje in Tukkerland maar pas sinds ik in Beckum actief ben 

geworden bij verschillende sportverenigingen en vrijwilligerswerk begint mijn 
Twentse ‘vocabulaire’ zich uit te breiden. Echt grappig, dat Twents. ’t Zit op ’t 

gat en hef aaltied wat’. Dat kan ik trouwens van de doorsnee-Beckumer niet 
zeggen. Ik vind Beckum een heel actief dorp en dat past goed bij mij. En voor 

mij is het leuk om daarmee samen te werken en aldus mijn steentje bij te dragen 

in het kader van ‘noaberschap’. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. 
Mijn moeder die mij, mijn drie broers en een zus in haar eentje heeft 

grootgebracht, was daarnaast altijd erg actief en behulpzaam in de buurt. Van 
jongs af aan ben ik sportliefhebber en daar bedoel ik mee, dat ik alle sporten 

leuk vind, vooral die met een balletje. Ik volleybal op maandagavond, tennis op 
dinsdag en woensdag en voetbal op zondag. Het is me opgevallen, dat de derde 

helft vaak verlengd wordt; zo’n beetje zoep’n en angoan’. Grapje… 
Ik hoop dat het vervelende corona-virus, dat ons allemaal zo in de greep heeft, 
snel de kop in kan worden gedrukt. Zodat we straks ‘verdan könt’ met alles wat 

Beckum zo levendig maakt. 
Een warme groet en doe ‘hѐѐnigan’!” 

Jeremy 

 
BRUIDSKOE voor de familie Nieuwe Wemer 
Volgens goed Twents gebruik hoort bij een bruiloft tussen een boerendochter 

en -zoon die het bedrijf van zijn ouders voortzet een bruidskoe. De vader van 

de bruid zoekt deze uit en stelt die beschikbaar om met de dochter mee te 
verhuizen naar haar toekomstig adres. 

Het probleem bij de bruidsvader (onze buurman) was dat hij zoogkoeien heeft 
en op het bedrijf van de bruidegom hebben ze biologisch melkvee. Een speciale 

wens was ook een witrik vaars zodat deze in de koppel van overwegend 

roodbont goed opvalt. Deze vraag aan ons was moeilijk in te vullen. Daar kwam 
een oplossing voor toen bleek dat de witrikstier die vorig jaar bij de pinken liep, 

het een na het andere witrik vaarskalf opleverde. Uit een mooie vaars (vader 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 10, 2020 
pagina 25 

Spectrum Peter wel Bont) met onze F.H. stier (vader Holwerda Tjerry uit onze 
Wilma’s) hebben we een mooi getekend kalf beschikbaar gesteld. Met een 

gevulde envelop van de vader van de bruid voor de opfok, levert dat hopelijk 

over twee jaar een mooie melkvaars op.  
Volgens een ander goed Twents gebruik wordt enkele dagen voor de “Brulfte” 

de broedskoo door de buren van de bruidegom (de noabers) opgehaald met 
een mooi versierde veewagen. Voor onderweg krijgen ze iets onder de kurk mee 

met echte borrelglaasjes. Tijdens de tocht worden ze wel eens tegengehouden 

door een boom of ladder over de weg (meut’n heet dat). Door een borrel in te 
schenken mogen ze na enige tijd de weg weer vervolgen. Soms worden ze ook 

bij een café of andere gelegenheid naar binnen geroepen, maar als ze de veekar 
niet goed in de gaten houden, lopen ze het risico dat de bruidskoe wordt 

omgewisseld voor een scharminkel van een koe of zelfs een melkgeit. Verhalen 
uit het verleden doen hierover nog altijd de ronde. Jammer genoeg verdwijnt 

met verdwijnen van veel boeren ook dit gebruik langzamerhand. Maar goed 

vanwege de corona is besloten het bovengenoemde niet door te laten gaan en 
het kalf als verassing op de bruiloft in Weerselo zelf aan te bieden. Levert 

natuurlijk ook mooie plaatjes op. 

 
Foto; Renate en Frank, nogmaals proficiat door José en Frans Breukers. 

Veel geluk gewenst met Trijntje 178 

 

Stichting de Witrik feliciteert het gelukkige bruidspaar en zorgt dat ze in 2020 
de Witrik bode al ontvangen en dan hebben ze in 2021 een jaar donateurschap 

uit het cadeau van de fam. Breukers. Na 1½ jaar zien we ze graag blijven als 

donateurs van onze Witrik familie. Mooi uitgangsmateriaal hebben ze al! 
Tekst; Witrik bode 19e jaargang, 3e editie herfst 2020 
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Zon in de schoorsteen 
Hierbij willen wij alle geefsters bedanken die een pakje hebben gemaakt voor 
de actie ZON IN DE SCHOORSTEEN.  

Zeker in deze coronatijd een welkome verrassing voor onze gasten. Namens alle 

gasten willen we jullie bedanken voor het pakje dat ze hebben ontvangen. Jullie 
samen maken de actie tot een succes, we hopen dan ook dat we volgend jaar 

weer een beroep op jullie mogen doen. 
 

Tot slot willen we nog even dit: er zijn geefsters die dit jaar 
geen pakje hebben gemaakt. Dit komt omdat we voor dit 

jaar meer geefsters dan ontvangers voor een pakje hadden. 

Het is belangrijk dat we genoeg geefsters(gevers) hebben 
omdat het aantal pakjes dat elk jaar gemaakt wordt in aantal 

verschilt. Komend jaar komen jullie zeker aan de beurt. 
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen 

namens de Zonnebloem vrijwilligsters fijne feestdagen en 

een gezond 2021 te wensen. 
Nelly van den Broek en Truus Kamphuis 

 
Weekendvieringen H. Blasius 
NOVEMBER 
Zondag 29 november 09.30 uur GEBEDSVIERING/pastor Timmerman 
DECEMBER 
Zaterdag 12 december 19.00 uur GEBEDSVIERING/Werkgroep 
Donderdag 24 december 19.00 uur KERSTVIERING AFGELAST!! 
Vrijdag 25 december 11.00 uur EUCHARISTIEVIERING/pastoor Jansen 
Zaterdag 26 december 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING  In Delden 
Zondag 27 december 11.00 uur EUCHARISTIEVIERING Lambertus  
Donderdag 31 december 19.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING/ 

pastor Van den Bemt 
JANUARI 2021 
Vrijdag 1 januari   11.00 uur EUCHARISTIEVIERING Lambertus 
Zondag 10 januari 09.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING/ 

pastor Timmerman 
Zaterdag 23 januari 19.00 uur GEBEDSVIERING/Werkgroep 
Zondag 31 januari 13.00 uur EERSTE HEILIGE COMMUNIE/ 

pastores Jansen en Van den Bemt 
     St. Isidorushoeve 
 
In verband met het coronavirus dient u zich van tevoren aan te melden voor 
bovenstaande vieringen op het secretariaat van de H. Blasius. Dit kan via mail 
(beckum@heiligegeestparochie.nl) tot donderdag 12.00 uur of telefonisch (074-3675209 
of 06-29428024) op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur. Mondkapje is 
verplicht.  

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl
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Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken 

duurzame elektriciteit 

4 december 2020 – Hengelo wil over 10 jaar genoeg stroom opwekken voor 

minstens 20.000 huishoudens. Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven, 

scholen, zorgcentra en andere instellingen ook nog van stroom worden 

voorzien. In 2050 moet alle energie die de Hengeloërs gebruiken duurzaam 

opgewekt worden. Een enorme operatie die Hengelo samen met de andere 

Twentse gemeenten uitvoert; de Regionale EnergieStrategie (RES) 

Twente. 

 

Wethouder duurzaamheid, Claudio Bruggink, licht toe: ‘Het is misschien wel 

de grootste opgave van deze tijd; genoeg duurzame energie opwekken, 

zodat de uitstoot van CO2 afneemt. Dat willen we niet alleen, dat moeten 

we ook. Want we willen de aarde leefbaar houden voor de generaties die 

na ons komen. Iedereen zal daar een steentje aan moeten bijdragen.’ 

Zie ook: https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie 

 

 
Toekomstbeeld ergens in ‘buitengebied’ Hengelo? Of kan het ook iets hѐѐniger? 

(Foto uit bericht Bekum.nl) 

 
 

https://energiestrategietwente.nl/
https://energiestrategietwente.nl/
https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie


Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 10 2020 
pagina 28 

WAT EEN CONTRAST         column 
 
De verwarring die alom heerst in de wereld kende zo half december een 

hoogtepunt. Zoals er feitelijk het hele jaar 2020 gebeurtenissen plaatsvonden, 

die diepe emoties opriepen. Het COVID-19 virus bracht ons in een isolement die 
zijn weerga niet kent. En het is ongewis wat ons in 2021 te wachten staat. Het 

verlossende vaccin wordt van alle kanten ‘aangeboden’ maar het inenten heeft 
veel voeten in de aarde, gezien de mitsen en maren qua veiligheid en 

organisatie. Twee weken verordonneerde Rutte dat versoepeling van regels nog 
niet aan de orde is. Alle ongeduldige signalen in de maatschappij ten spijt. Zie 

de demonstraties, agressieve verzet tegen de overheid, negeren van regels en 

ophitsende teksten in social media. Sterker nog; we zitten inmiddels in een 
complete lockdown! 

 
Van andere orde is persoonlijk leed dat momenteel vaak uitvergroot op de tv te 

zien is. Van mensen die het slachtoffer zijn van misdrijven, verlies van 

familieleden en daders die nogal eens door de mazen van de wet glippen door 
zich te beroepen op het zwijgrecht. En het verweer door advocaten is soms zo 

tenenkrommend en unfair dat je hoofdschuddend voor die tv zit en stoom moet 
afblazen. 

 
Dan even dat contrast. Het was een programma op de tv van ruim twee weken 

geleden waarin aandacht werd gevraagd voor kind-slachtoffers van kanker. 

“Waarom moet mij dat gebeuren, het is zo unfair, behandelingen hebben 
akelige bijwerkingen, de tumor speelt weer op, het is een uitzichtloze situatie 

ondanks de inspanningen van de medici”. Dat was het indringende relaas dat 
binnenkwam; keihard, helder doch ook ontroerend. De jonge slachtoffers deden 

moedig hun verhaal en ook de ouders vertelden dapper en met ingehouden 

emoties over de levensstrijd van hun pupil. Die beelden en de inleving - van ook 
de kijker - hakten er stevig in. 

 
En doen je onwillekeurig denken aan dergelijke situaties die ook in onze 

gemeenschap plaatsvonden dit jaar. Waar (soms plotseling) verlies van jonge 

gezinsleden diepe indruk maakten en het waarom van zo’n drama weer eens 
onbeantwoord blijft en bleef. Dat is dan de mystiek van leven en dood, waar 

iedereen mee te maken heeft. 
En deze overweging past dan des te meer zo rond Kerstmis. Laten we elkaar in 

deze verwarde, geïsoleerde tijden blijvende gezondheid toewensen. Prettige 
feestdagen!! 

Knitto  
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Het blijven bijzondere tijden en dan ook nog met aangescherpte regelgeving… 

We kunnen niet anders dan ons aan de regels houden en 

uitkijken naar betere tijden. 
Er was de laatste week ook zeker ruimte voor een klein 

beetje vrolijkheid. Normaliter staat half december bij Vrouw 
Actief in het teken van de DECEMBER-FEESTAVOND. Altijd 

één van de hoogtepunten van het jaar.  

Zowel in de voorbereiding (de organisatie is in handen van 
een buurt) als tijdens de uitvoering. Maar helaas voor dit 

jaar……. 
Om toch een klein beetje verbonden te zijn hebben we 

gemeend om al onze leden te verrassen met een gezellig cadeautasje. En 

blijkbaar is dit goed gelukt.         

We hebben zowel via de app, de mail, onze website en onze facebookpagina 

heel wat leuke en lieve reactie voorbij zien komen. Verrassing geslaagd en 

toch ook een (heel klein) beetje samen! Nogmaals een dank je wel(!) aan de 
wijkcontactpersonen voor het rondbrengen. 

 
 
 

 
 

Ook via deze weg willen we al onze leden én hun naasten HELE FIJNE 

FEESTDAGEN en ALLE GOEDS voor 2021 toewensen. We kijken uit naar een 
jaar waarin Corona onder controle is en we als vereniging weer samen kunnen 

komen om elkaar te ontmoeten. 
                                            Hartelijke groet, bestuur Vrouw Actief Beckum 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 10 2020 
pagina 30 

KERSTATTENTIE 2020 – 
extra aandacht voor de ander 

Het jaar 2020 loopt deze maand ten einde. Aan het begin van dit jaar 
had niemand gedacht dat 2020 in het teken zou staan van een 

pandemie en het Covid-19 virus. Geen knuffels, geen bezoek, geen 
feestjes en geen wekelijkse activiteiten.  
En dat we mondkapjes moesten dragen hadden we zeker niet verwacht.  
Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar.  
Alles voelt zo anders. Een groot gemis is bij velen ontstaan.  

Helaas zijn ook de komende feestdagen andere dagen dan voorheen.  
Daarom is in Beckum het initiatief ontstaan om wat extra aandacht te geven 

aan mensen die wat ouder en/of alleen zijn en mensen die het deze dagen 

extra moeilijk hebben. 
Zo is er een spontane éénmalige actie 

bedacht in de gemeenschappen 
Beckum en Oele, waarbij vele 

vrijwilligers en sponsoren betrokken 

zijn. 
Ruim tachtig samengestelde pakketten 

zijn het afgelopen weekend op een 
ludieke manier uitgedeeld. Op deze 

manier willen we laten weten dat we 
aan elkaar denken. 

Wij wensen iedereen een vredige kerst 

en voor het nieuwe jaar: een jaar zonder verdriet of tegenslag, dat de dagen, 
weken en maanden gevuld mogen worden met liefde en een lach. 

Dank aan iedereen die deze actie mede mogelijk heeft gemaakt. 
 

Werkgroep Kerstattentie 2020, Angela - Ria – Gerry 
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In Memoriam 
 

Een bijzonder mens is ons ontvallen.  
Na ruim een jaar van gestaag afnemende gezondheid heeft  

Johan Vossebeld een ongelijke strijd verloren, hij werd slechts 69 jaar 
 

Johan Vossebeld kwam in 2013 aan het roer bij de sv TVO, waar hij het 

voorzitterschap van de omni-vereniging overnam van Arend ten Barge. Hij 
leidde TVO op zijn eigen karakteristieke wijze. Betrokken, relativerend en met 

een eigen nuchtere kijk op de dingen des levens. Hier en daar doorspekt met 
een droge kwinkslag, die wel eens verwondering opwekte maar per saldo 

altijd met een rake constatering in het belang van TVO. Dat was Johan. 
 

Johan Vossebeld was actief lid van TVO volley en heeft zo’n 5 jaar ook deel 

uitgemaakt van de kameraden wandelgroep dinsdagavond.  
Ook was Johan lid van het TVO Gilde. 

Bij het afscheid van Johan als voorzitter van omni TVO heeft hij als 

wens aangegeven dat na zijn overlijden geen TVO advertentie in de 

krant hoeft en ook geen bloemen of donaties te willen ontvangen. 

Maar een donatie aan Support Casper (kankeronderzoek) wordt wel 

zeer op prijs gesteld. 

“Leef je leven, geniet en respecteer elkaar, soms kan het leven te kort zijn...”.  
Dat was zijn gedenkwaardige afscheidszin. 

Willemien en verdere familie wordt met dit verlies veel sterkte toegewenst. 

Bestuur en leden van de sv TVO, TVO Gilde bestuur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na een werkzaam en voltooid leven is Tonny ter Avest twee weken geleden 
overleden op 90 jarige leeftijd. Haar gezondheid ging de laatste jaren gestaag 

achteruit en voor haar ‘was het goed zo’. Zij is nu terug bij haar man Johnny, 

die 3 jaar geleden, ook op hoge leeftijd, is gestorven. Tonnie was enkele jaren 
geleden nog gehuldigd toen ze stopte na 40 jaar inzet voor de BBB 

verzamelploeg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daarnaast kwam het bericht binnen van het vrij plotseling overlijden van Anna 
Landewé. Zij mocht 88 jaar worden. Anna was jarenlang vrijwilligster bij de 

Zonnebloem Beckum.  

Beide betrokken families wordt sterkte toegewenst met dit verlies. 
 
 

Redactie BBB 
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Datumbank  
30 dec. AFGELAST-TVO Oliebollenactie (drive-through) 
16 jan. Oud papierm 20 febr. Oud papier 

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 
 

DE TVO OLIEBOLLENACTIE OP 30 DECEMBER GAAT HELAAS NIET DOOR. 

 

Nog enkele sportsnippers op de valreep 
TVO tennis; tennissen voor iedereen op de banen van tv TVO sinds de extra 
lockdown tot 19 januari is beperkt tot alleen enkelspel!! 
 

Voor TVO handbal en voetbal blijft het behelpen! 

Herstart van trainingen en competitie is voorlopig niet aan de orde. Naar 

inschatting van de KNVB en TVO voetbal betrokkenen zou een eventuele 
herstart - bij een mogelijke beheersbare corona-situatie ergens in januari/ 

februari – dan kunnen gelden in de vorm van het uitspelen van een halve 
competitie. Andere opties lijken vooralsnog niet mogelijk. Afwachten dus,  

het is niet anders….                                                   Redactie BBB 

                                                                             
SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 

ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 
MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 

DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
FYSIO SCHMITZ; 053-5721763 

MAANDAG   : 13.00 – 17.00 uur 
DINSDAG                          : 16.00 – 21.00 uur 

WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 

Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 
 


