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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…………………………………09 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Laten we eerst maar eens in herhaling treden. Want het ruist en zoemt 
nog steeds door Beckum, waar de diverse betrokken instanties en 
werkgroepen van verschillende statuur bijna hun hoofd breken om de 
gang er in te houden…Woningbouwplan Beckum dus; iedereen heeft er 
een mening over, maar het finale positieve advies is dan toch in zicht. 
Want de noodzaak van bouwen voor een leefbaar Beckum wordt door 
IEDEREEN toch unaniem onderkent...  De perikelen worden in deze BBB 
weer eens beschreven… En dat betekende afgelopen weekend alle hens 
aan dek voor de redactie om u zo volledig mogelijk te kunnen 
informeren! 
 
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 weer daartoe!  
 

Navraag bij de parochieraad leerde, dat over de voorgenomen 
kerksluiting in Beckum momenteel nog geen duidelijkheid is (corona 
he). ‘Maar in december wordt er een brief verwacht’. Kunnen we de 
Kerstviering dit jaar nog ‘thuis’ meemaken… 
 

En ook; de Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes op 1 januari 
gaat vanwege corona niet door! Melding Zomerfeestbestuur. 
 

Bij de TVO kantine is de voorste noodtent zaterdag jl. weer verwijderd. 
Het oogde ‘ongemakkelijk’, er is voorlopig toch geen klandizie en 
bovendien was de constructie met het oog op windveiligheid .niet 
optimaal. Vandaar.. 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 DECEMBER 2020 
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Wat U Leest In Deze November BBB 
Laatste week nieuws, Inhoudsopgave 
Analyse woningbouw perikelen 
Stand van zaken voortgang bouwplan 
Drama in Beckum… 
Technische man achter Beckum.nl 
Dankbetuiging  en de Zonnebloem 
Ossennieuws ludieke column 
Pitamientjes, jeugdrubriek 
Vogelvreugd gaat fuseren 
TVO snertstraat 
Kerstbakjes drive inn en Kerstverlichting, we gaan door 
Uitslag Rabo clubsupport, bedankt 
Nieuw veld, eerste training pupillen 
Vrouw Actief Beckum nieuws 
Kroniek van een waardig afscheid 
Heroïsch gevecht bij marathon 1991 
Stop heling voor veilige buurt 
Uitslagen zonnebloem loterij 
In Memoriam Riky Temmink, Harry Scholten 
Historisch Archief, boek Beckum en de Beckumers 
Amateurclubs werkloos, TVO werkt aan nieuwe seizoen  
Wat is’t wat… 
Update  TVO oliebollenactie 
Luk akkefietjes 
Podotherapeut in Beckum 
Het brood komt weer naar Beckum 
Nieuw scorebord in sportzaal 
Wijkracht Hengelo verhuisd 
Weekendvieringen en datumbank 
Kleedkamers Deldenerdijk jaren ‘60 
Gezondheidscentrum, spreekuren 
 

DEZE MAAND… in één volzin…. 
Terwijl Sinterklaas op zijn schimmel en met zwarte, grijze en roetveeg Pieten 

zonder krulhaar op afstand door het land galoppeert en de kerstbomen al bij 

duizenden over en onder de toonbank gaan, zit Biden nog steeds te wachten 
op het president-estafettestokje van de VS, want Trump weet als een op hol 

geslagen amok makend paard nog niet van wijken, hetgeen onverlet laat, dat 
de deur van de lockdown weer iets op een kiertje gezet werd door het illustere 

duo Rutte-De Jonge, terwijl het ook menigeen zorgen baart, dat in Beckum de 
TVO kantine en het Proggiehoes nog steeds in lockdown stand staan…. 
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Eerst een kritische analyse… 
Een heikel punt leek begin november een keerpunt te krijgen. Waar 
snelle woningbouw in Beckum een unanieme wens is van de hele 
bevolking, sluimerde onder die bevolking voortdurend tweespalt omtrent 
de beste en gewenste locatie. Vanuit het Masterplan pakte de St. Samen 
Bouwen aan Beckum de handschoen op, hulde trouwens!. TVO veld 3 
werd, ook dankzij gemeentelijke financiële waarborgen, de beoogde 
woningbouwlocatie. Ondanks geregeld positieve berichten van SBaB 
over de voortgang van het plan, konden belangrijke te nemen obstakels 
niet geslecht worden. Waardoor onvermijdelijk vertraging gaat ontstaan. 
En dan borrelt in de gemeenschap bij sommigen weer naar boven dat 
de locatie Wolfkaterweg toch eigenlijk wel de beste beoogde locatie zou 
zijn voor woningbouw! 
Nu maakt een persbericht eind oktober duidelijk, dat de gemeente 
Hengelo een goed gesprek heeft gehad met alle betrokken Beckumer 
instanties. Je zou kunnen zeggen, dat na al het voorwerk van SBaB de 
gemeente het roer enigszins gaat overnemen om meer vaart te maken 
met het afronden vh. bouwplan op veld 3.. En nog steeds vragen veel 
Beckumers zich af; waarom niet duidelijk uitspreken, wát die vertraging 
heeft veroorzaakt? 
De bottleneck is wellicht; naast formele afronding grondoverdracht door 
parochieraad vd. kerk en TVO (die hier wel positief in staan!) de beste 
ontsluitingsroute versus ‘grond-grootmacht’ Twickel en andere grond-
eigenaren. Hier werd altijd ontwijkend, lees luchtig over gecom-
municeerd. In de stijl van: ‘Even geduld, nee dat komt wel goed!’. Maar 
dat in het jongste persbericht staat, “dat de gemeente zo snel mogelijk 
gaat praten met betrokken grondeigenaren voor een oplossing”, is een 
duidelijk teken aan de wand. Of is deze analyse ver bezijden de 
waarheid? 
                                                                                                 Redactie BBB 
 
 

Conclusie van Samen Bouwen aan Beckum  
Beste geïnteresseerden in woningbouw in Beckum, Als Stichting 
Samen Bouwen aan Beckum zijn we blij om te kunnen melden dat 
we een advies hebben opgesteld en aangeboden aan de 
werkgroep Masterplan Beckum en de stuurgroep Dorpsplan. We 
zien uit naar de verdere besluitvorming over dit stuk en hopen van 
harte op een positief proces vervolg.   
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Als Stichting geven we een positief advies om vervolgstappen te 
zetten om tot woningbouw te kunnen komen op veld 3. U kunt het 
volledige advies nalezen op de Samen Bouwen aan Beckum pagina 
op Beckum.nl.  
Dit vraagt concrete vervolgstappen, waarvan we hopen dat de 
gemeente deze gezamenlijk met de bestuurlijke gesprekspartners 
in Beckum, onze support en ondersteuning, met een zo groot 
mogelijk draagvlak en rekening houdend met de wensen en 
voorwaarden van de betrokkenen, hier invulling aan geeft.  
 
Als Stichting hebben we vanaf de zomer 2020 bij de gemeente 
Hengelo erop aangedrongen, niet alleen te kijken naar de 
woningopgave waarmee we een eerste stap willen zetten, maar 
ook te komen tot procesafspraken voor het vervolg. Met de 
gemeente Hengelo, maar zeker ook met andere betrokken in het 
kerngebied in Beckum. Denk bijvoorbeeld aan: de buurt, de 
parochie, scholenkoepel, (sport)verenigingen en ondernemers. We 
hebben de stuurgroep Dorpsplan gevraagd om het initiatief voor 
dit vervolg ook op te pakken.   
 

Jasper Ten Dam, Wibout Dragt, Gerard Lansink Rotgerink  
Alwie Mulder, Egbert Jan Pasman, Eric Temmink  
 

 

Grote ontsteltenis heerste er vorige week in Beckum na het bericht van 
het plotselinge overlijden van Cas ten Vregelaar. 

Het abrupte einde van dit nog zo jonge leven maakte een diepe en 
onuitwisbare  indruk op iedereen. Iedereen is flink van slag, inderdaad; 

woorden schieten tekort… 
Het gezin wordt alle mogelijke sterkte toegewenst met het verwerken 

van dit onvoorstelbare verlies. 
 

Een kleine troost kan misschien zijn; 
Als tranen gaan stoppen, komt ooit een nieuw begin 

Maar de littekens blijven eeuwig in hun gezin 
 

Redactie BBB, namens heel Beckum 
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De (technische) man achter Beckum.nl 
 

Dat we in Beckum via de website de 

informatie delen op de manier zoals 
we dat doen, wordt mede mogelijk 

gemaakt door een onzichtbare 

sponsor. Beckum.nl vindt dat dit wel 
eens gezegd mag worden. 

 
Dorpsraad, Werkgroep AED, Organisatie 

Koningsdag, Midwinterfeesten, 

Pinksterfeesten, Proggiehoes, TVO 
handbal, TVO volleybal, TVO Omni, TVO 

Tennis, Vrouw Actief, Duivenvereniging 
Zwarte Doffer en Beckum.nl 

worden GRATIS in de benen gehouden 
door Wouter Koenderink, oprichter en 

eigenaar van Autosoft (innovatieve 

softwareontwikkelaar voor 
autobedrijven). Een win-win situatie voor alle clubs/organisaties. 

 
Wil jouw vereniging hiervan ook gebruik maken? Neem contact op met ons: 

info@beckum.nl. Ook al heeft hij een hekel aan al die belangstelling: Wouter 

bedankt! 
Bron: Beckum.nl 

 
DANKBETUIGING 
We willen iedereen heel erg bedanken voor alle reacties die we mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 

trotse opa Jan Eijsink (Jan van de Knoef). 
Jullie aanwezigheid bij de condoleance, de warme woorden en mooie 

anekdotes en verhalen over Jan hebben ons geraakt. Wat fijn dat we na al die 

jaren nog zo ontzettend veel reacties uit Beckum en omstreken mochten 
ontvangen. Het heeft ons heel erg goed gedaan dat Jan niet alleen voor ons 

maar voor velen van betekenis is geweest.  
 

Een speciaal woord van dank voor TVO voor de prachtige bloemen. Jan wist 
zich altijd nog verbonden met TVO en keek daar met plezier en warmte op 

terug. Nogmaals onze dank en het allerbeste gewenst voor iedereen. 

Hartelijke groeten, 
Rieky Eijsink-Schartman, kinderen en kleinkinderen 
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Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens 
 

Het project nieuwbouwwoningen in 
Beckum begint te lijken op de bouw 
van de Sagrada Familia. Het duurt al 
een tijdje en het is nog lang niet 
duidelijk wanneer het daadwerkelijk 
gaat gebeuren. Op 3 november 
jongstleden kopte de Tubantia met dat 
er op zijn vroegst in 2022 gebouwd kan 
worden maar even later lezen we 

tussen de regels door dat 2024 een meer realistisch beeld is. De eerste 
steen van de Sagrada Familia werd in 1882 gelegd dus als je het zo 
bekijkt, valt het allemaal nog wel mee met hoe lang het duurt. Maar waar 
de toerist de afgelopen jaren kon genieten van het gebouw in Barcelona 
staat de starter in Beckum nog met (vrijwel) lege handen. Waar de 
restaurants rondom de Sagrada Familia profiteert van de drukte bij het 
gebouw blijft het profiteren voor het Beckumse verenigingsleven nog 
even stil staan. En denk je dat er minder toeristen voor het bouwwerk 
naar Barcelona kwamen als de Sagrada Familia acht straten verder 
stond? Nee, over de locatie van de Sagrada Familia waren vroeger weinig 
discussies over. Dat ding moest er komen. Waar, dat maakte weinig uit 
want waar die ook kwam de stad en de mensen hadden er belang bij en 
profijt van. 
 
Een wijs man uit Bentelo zij ooit in BBB: “Als je met z’n allen de neuzen 
dezelfde kant uit staan, gaat het sneller en dat ontbreekt er nog wel eens 
aan in Beckum”. De mensen die zich hard maken voor de woningbouw 
in Beckum hebben er meer verstand van dan wij dus onze neus staat 
jullie kant op. Elk nieuwsbericht in de Tubantia, elk informatieve 
Facebook bericht op BeckumNL of in de BBB geeft ons hoop dat er snel 
meer van de Beckumse ‘jeugd’ hun vleugels uit kunnen slaan in Beckum. 
Dus een dikke duim omhoog voor de mensen die zich hard maken voor 
de woningbouw in Beckum! Hopelijk gaat het snel en voortvarend want 
voordat je het weet is Beckum net als Amsterdam: alleen nog maar rijke 
Arabieren en oud geld. 

Ossennieuws Beckum 
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De Zonnebloem 
Wij willen iedereen die loten, 
zonnebloemen en/of die op ons 
gestemd hebben hartelijk danken. 
Hiermee kunnen we hopelijk gauw 
weer activiteiten organiseren.  
De uitslag van de zonnebloemloterij vindt u elders in BBB. 

 
 

Pitamientjes….. de jeugd aan het woord! 

 

In deze BBB dit keer 
Ruben Visschedijk 
aan het woord. “Ik kan 
je nu al zeggen, ik ben 
heel anders dan mijn 
broertje”, daar begint 
Ruben mee. Ruben laat 
op de foto op zijn 
favoriete plek in of om 
de school. Veel 
leesplezier. Ruben is de 
broer van Luuk. Luuk 
stond de vorige maand 
in de BBB.  
 
Stel je eens voor; 
naam-leeftijd-welke 
groep: 
Ruben Visschedijk-8 
jaar-groep 5. 
 
Hoe ga jij meestal 
naar school, en moet 

je ver? 
Ik ga meestal op de fiets naar school. Ik woon heel erg dicht bij school. 
Ik heb een blauwe fiets. Het allerliefst zou ik een mountainbike hebben. 
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In welk vak ben je heel erg goed op school? 
Ik ben heel erg goed in gym. Vooral in gym met toestellen ben ik super 
goed. De trampoline is mijn favoriete toestel. Hier val je niet snel vanaf. 
En daar kan ik heel erg hoog op springen. Dat is super cool! 
 
Wat wil je later worden? 
Nee dat weet ik echt nog niet. Ik weet wel dat ik echt nooit vuilnisman 
wil worden. Dat stinkt zo. 
 
Welke hobby’s heb je? 
Ik voetbal en ik speel graag met vriendjes op het schoolplein. Ik help 
ook mee met de boomhut om die verder te bouwen. Vandaag helpt mijn 
papa weer mee. 
 
Wat is jouw lievelingseten?  
Patat met curry en mayo frikandel met mayo en curry, tip roer de curry 
en mayo door elkaar. MMMM lekker. Eigenlijk wil ik dit gewoon iedere 
dag eten. Maar dat vinden mama en papa geen goed idee. 
 
Hoe ziet jouw slaapkamer eruit? 
Groen behang. Een bureau en een bed met dekens. Ik speel nooit op 
mijn kamer ik slaap daar. Ik speel heel veel buiten. 
 
Wil je zelf nog iets vertellen? 
Nee, ik speel ook weleens op de Nintendo Switch. Daar speel ik het liefst 
FORTNITE. Dit is wel een schietspel. Ik heb dan een koptelefoon op of 
oortjes in. Ik speel dat vaak in de ochtend met Luuk. Ik vind het heel 
erg leuk dat ik goed met hem kan opschieten. Hij is een lief broertje. 
 
Wat vind jij van corona? 
Echt heel STOM!! Dat is het. 
 
Dank je wel Ruben voor dit leuke gesprek. Wij hebben jou iets beter 
leren kennen. 
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VOGELVREUGD ‘zonder fusie geen overlevingskans’ 
 

Deze kop stond twee weken geleden in TC Tubantia. De 44 jaar oude 
kanarievereniging Vogelvreugd Beckum opteert naar verregaande 
samenwerking met Ons Genoegen en Intropika uit Haaksbergen. Terwijl 
met de Hobbyfluiters uit Delden eerder al werd samengewerkt. Het lijkt 
een onverwachte mededeling maar actuele ontwikkelingen inzake leden 
terugloop en vergrijzing zijn hier debet aan. 
De geplande gezamenlijke vogelshow zou met een inbreng van zo’n 700 
tot 800 vogels gehouden worden in Haaksbergen, maar corona gooide 
roet in het eten. Die regionale show staat nu volgend jaar op stapel en 
had dit jaar de opmaat voor die fusie moeten worden. Zonder fusie 
hebben we geen overlevingskans’. Stelt voorzitter Theo Waanders 
realistisch vast. 

BBB redactie, met tekst uit Tubantia 

 
 
TVO Snertstraat op 12 december 
 

Hou jij ook zo van erwtensoep, baklever of stamppot? Dan ben je binnenkort 

bij TVO aan het goede adres! In samenwerking met Slagerij Broekhuis, 
sponsor van onze handbaldames, organiseert TVO dit jaar een 
Snertactie. De opbrengsten komen ten goede aan onze jeugd. 
 
Op zaterdag 12 december verschijnt er naast de kerk, ter hoogte van de 
kantine van ’t Geertman, een heuse ‘drive through’: de TVO Snertstraat. 
Je kunt hier volledig coronaproof je bestelde lekkernijen ophalen. Want 
langsbrengen, zoals je van ons gewend bent, zit er dit jaar helaas niet 
in.  
 
Vanaf 16 november kun je een bestelling plaatsen via het online 
bestelformulier (https://www.beckum.nl/tvo/handbal/bestelformulier-
tvo-snert-straat/). Of gebruik onderstaande QR-code. 

https://www.beckum.nl/tvo/handbal/bestelformulier-tvo-snert-straat/
https://www.beckum.nl/tvo/handbal/bestelformulier-tvo-snert-straat/
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Je kunt kiezen uit: 
- Soep: erwtensoep (1 liter) 
- Stamppot: boerenkool, hutspot en zuurkool (+/- 400 gr.) 
- Vlees: baklever, droge worst, hachee (+/- 400 gr.) en rookworst 

Ook proberen we de Beckumers telefonisch te bereiken om een 
bestelling op te nemen. Planning is eind november.  
Afhalen 
Op zaterdag 12 december dus afhalen. We houden tijdsblokken aan om 
(verkeers)drukte te voorkomen. De indeling is als volgt: 
10.00-11.00 uur Nieuwbouw 
11.00-12.00 uur Oudbouw 
12.00-13.00 uur Buitengebied Beckum 
13.00-14.00 uur Stepelo 
14.00-15.00 uur Oele 
15.00-16.00 uur Overig 
Rijrichting 
Je rijdt via het kerkhof richting de kantine tot aan de drive through. 
Daar ontvang je jouw bestelling. Je kunt contactloos afrekenen of 
gepast betalen. SAMEN HOUDEN WE HET VEILIG 

 
 

TVO tennis voor iedereen! 
In deze coronatijd is er voor iedereen – lid of geen lid – gelegenheid  
om te tennissen op de banen van TVO tennis. Wel even afstemmen vwb. 
datum, tijd en sleutelgebruik. Zie ook het bericht in Beckum.nl 
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KERSTBAKJES DRIVE-IN!!!! 
Over een aantal weken is het alweer kerst. Het is nog niet duidelijk of er een 
kerstmarkt komt dit jaar in Beckum maar u kunt wel bij mij kerstbakjes kopen. 

Vanaf vanaf maandag 7 december staat er een kar voor de poort aan de 

Deldenerdijk 73 te Beckum (tegenover dierenartspraktijk de Hagmolen) met 
daarin verschillende bakjes/versieringen. Loop/fiets/rij rustig even aan bij de 

drive-in om lekker te snuffelen. Zijn er speciale wensen zoals de grote, kleur, 
vormen enz. dan hoor ik het graag op tel.nr. 06-52140334. 

Groetjes, Ilse Pot

 
 
KERSTVERLICHTING: WE GAAN DOOR!  

Alhoewel we uit betrouwbare Beckumse bronnen hebben vernomen dat 
Beckum nu ook enige bekendheid geniet in onder andere het International 

Space Station, we op de radar staan van de Air France/KLM (zijn ze inmiddels 

begonnen met renovatie van de beoogde vertrek- en aankomsthal?) en ook 
provincie Overijssel ons verheugd mededeelde dat uit onderzoek is gebleken 

dat het aantal verkeersongevallen op de N739 in de kerstperiode 2019/2020 
nog nooit zo laag is geweest, hebben we toch gemeend - met wat 

aanpassingen - door te gaan met het initiatief kerstverlichting de komende 

kerstperiode. 
 

Vrijwel iedereen deelde de mening dat we ons met name in de kleur van de 
verlichting het afgelopen jaar hebben vergist. Daar gaan we dan dit jaar dan 

ook wat aan doen. We steken dit jaar rond 12 december wat sfeervollere 
warmwitte lampjes aan. Daarnaast laten we dit jaar de 'ster' achterwege en 

plaatsen we wat minder ornamenten dan vorig jaar. Daarmee hopen we voor 

dit jaar op een warmer en subtieler effect. 
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Wanneer de omstandigheden het toelaten, hopen we in het nieuwe jaar 
alsnog eens fysiek samen te kunnen komen om ideeën uit te wisselen hoe we 

de verlichting voor de komende jaren nog mooier en subtieler kunnen maken. 

Ideeën hierover zijn uiteraard van harte welkom! 
Ilse Pot/Eddy Meijer/Gijs Nijhof 

Dorpsraad Beckum/Werkgroep Entree, info@dorpsraadbeckum.nl 

 

Uitslag van Rabo Clubsupport 

AED: € 885 

Cross Sport: € 170 

Jeugdraad: € 189 
Levenslust: € 264 

St. Zomerfeesten: € 509 
TVO: € 1.099 

Vrouw Actief: € 603 
Zonnebloem: € 408 

Beckumer instanties: Gefeliciteerd allemaal en Rabobank bedankt! 

 
Nieuw voetbalveld en verlichting 
In oktober was het zover; voor de eerste keer training van de jongste TVO-

voetbaljeugd op het nieuwe hybrideveld. Een memorabel moment op een 

lekker matje en bij een prima verlichting! 

 

 
Nieuwe hybrideveld in gebruik met training jongste TVO jeugd! 

mailto:info@dorpsraadbeckum.nl
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Nieuws van VROUW ACTIEF BECKUM 

De afgelopen maand hebben we via een mailing de te 

bespreken punten van de jaarvergadering met elkaar 

gedeeld. Een van de belangrijkste punten was toch wel de 
bestuursverkiezing. Karin Lansink Rotgerink was aftredend 

en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld 
dus Karin blijft de komende drie jaar bestuurslid. Mathilde 

Pot was tevens aftredend maar niet herkiesbaar. Vanuit 
het bestuur hebben we Sylvia Goselink benaderd en zij 

was enthousiast om toe te treden tot het bestuur. De 

leden hadden de mogelijkheid om tegenkandidaten aan te 
melden. Hier is geen gebruik van gemaakt en zodoende is Sylvia voor de 

komende drie jaar benoemd als bestuurslid van Vrouw Actief Beckum. Wij 
kijken uit naar een fijne samenwerking. Wij bedanken Mathilde heel hartelijk 

voor alle positieve bijdrages en gezelligheid in de afgelopen jaren. Het officiële 

afscheid met een attentie en bloemen houdt ze nog even tegoed. 
 

Normaliter huldigen wij tijdens de jaarvergadering onze jubilarissen. Dit jaar 
hadden we twee jubilarissen: SINY OTTINK is 25 jaar lid en GRETHA 
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VELDHUIS zelfs 50 jaar lid. Dames 
allebei van harte gefeliciteerd met 

deze mooie mijlpaal. Siny heeft 

ervoor gekozen om de huldiging 
een jaartje uit te stellen. Onze 

voorzitter heeft Gretha verrast met 
een bezoekje en uiteraard hoort 

daar een passend geschenk en een 

bloemetje bij.  
 

Ja,….. En dan hadden we nog 
HEEL GOED NIEUWS TE 

MELDEN. ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 
Er is via de Rabo Clubsupport actie 

menig keer op Vrouw Actief 

Beckum gestemd. Dat betekent 
dan wij het mooie bedrag van  

€ 603,30 zullen ontvangen. Het 
bedrag is een welkome bijdrage aan onze clubkas. Wij willen iedereen die op 

ons heeft gestemd heel hartelijk bedanken! Uiteraard namens al onze leden 

ook een bedankje aan de Rabobank!! 
Het minder mooie nieuws is dat er helaas voorlopig nog geen bijeenkomsten 

van Vrouw Actief Beckum zullen plaatsvinden. We moeten volhouden, er het 
beste van maken en een beetje naar elkaar omkijken. We hebben snel weer 

contact! 
Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
Kroniek van een waardig afscheid 
Tijdens mijn werk kom ik vaak dicht bij de mensen en maak 

deelgenoot uit van hun verdriet, dankbaarheid en intense 
momenten van hun afscheid. Door af en toe mijn verhaal te delen 

maak ik u graag deelgenoot van een stukje van mijn werk. 
Opnieuw rijden we het erf op… 

 

Het is een half jaar geleden dat de oudere broer aan een hartstilstand 
plotseling overleed. Zijn echtgenote en zijn broer, met wie hij altijd samen 

was en ook woonde, bleven achter op boerderij. Er was destijds een 
avondwake en een kerkdienst met veel belangstellenden. Nu, een half jaar 

later, overlijdt plotseling de jongste broer aan een harstilstand nog wonend 

in dit ouderlijke huis. Er is alleen (wegens corona) de mogelijkheid om de 
familie in zijn parochiekerk, op gepaste wijze te condoleren, een kaarsje 
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aan te steken en afscheid van hem te nemen. Het is mooi, sereen en 
passend. 

De volgende dag staan familieleden weer bij elkaar als wij met de rouwauto 

het erf op rijden om ‘afscheid te nemen’ van het ouderlijk huis. De hond 
loopt tussen het gezelschap en kwispelt met zijn staart, niet wetend dat ook 

dit baasje niet meer terugkeert.  
 

Boerderij 

Het is de boerderij waar de overledene is geboren, getogen en zijn hele 
leven heeft gewoond. De plek waar hij iedere ochtend een stukje liep met 

de hond en de stal inging om het vee te verzorgen. Vol aandacht 
verzorgde hij er zijn schapen maar ook de pony’s, paarden, poezen en de 

eenden deelden mee in zijn zorgzaamheid. 
 

Roos 

De neven en nichten brengen hun laatste groet door een roos op de kist 
te leggen. Ze vormen een erehaag en klappen voor hem wanneer we 

wegrijden. De neven en nichten mogen niet mee naar het crematorium. 
Gezien de huidige maatregelen mogen er nog maar dertig mensen 

aanwezig zijn bij deze plechtigheid. Het is een heel ander afscheid dan bij 

zijn oudere broer maar net zo oprecht en indrukwekkend. En de 
boerderij…daar is het nooit meer hetzelfde als voorheen. 

Gerry Leferink 

 
HET HEROÏSCH GEVECHT 
tijdens de Enschede marathon 1991 
Bladerend door enkele BBB’s uit de jaren 1990 en 1991 kwam ik in een 

exemplaar van juli 1991 memorabel nieuws tegen dat zich die zomer had 
afgespeeld. 

 
De BBB-redactie werd toen gevormd door de redacteuren Richard ter 

Avest, Jan Ottink, Alex Vossebeld, Jan Wijlens, Franklin Veldhuis en 

Jan Waanders. Een gevarieerde inhoud in die BBB zoals het 
kampioenschap van TVO 1, afscheid van Jan Wijlens na 24 jaar TVO-

voorzitterschap en winnaars mixtoernooi. Ook memorabel was het 
ooggetuige-verslag van de prestaties van enkele Beckumer 

marathonlopers. Op het oude parcours Enschede-Buurse-
Haaksbergen en retour. 

Waar duizenden toeschouwers op de befaamde plekken Meisters Mina en 

Flake/Beekzicht aan de Buurserbeek – heen en terug – de lopers aanmoedigden. 
Coach Remond Molenkamp maakte vlak voor de start de prognoses op en ving 

de Beckumer deelnemers nadien in het vrijwel lege Diekman stadion op. 
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Allemaal geslaagd, dat wil zeggen binnen de gestreefde eindtijd van maximaal 
4 uur binnengekomen. De een monter, redelijk fit en andere ploeterend met 

krampverschijnselen onderweg etc. 

Vijf plaatselijke matadoren aan de start van die Enschede marathon. Die vanaf 
het volgende jaar 1992 een ander parcours kende. Enschede-Haaksbergen-

Beckum-Hengelo-Enschede! 
 

De prognoses 

Eric Vossebeld; ’na mijn debuut in 1989 gok ik nu om als streeftijd binnen 3 uur 
te finishen’. 

Tonny Vossebeld; ‘mijn voorbereiding is vanwege een kuitblessure min of meer 
afgebroken, maar hoop desondanks zo’n 3.20 uur te halen’. 

Martin Damveld; (die marathondag ’s morgens om 7 uur nog de koeien 
gemolken op de boerderij!) ‘Ik voel me goed en hoop onder die 3 uur te duiken’. 

Henk Eijsink; ‘mijn streven was bij eerdere marathons ook onder die 3 uur te 

eindigen. Mu stel ik mijzelf geen limiet, gewoon lekker uitlopen’. 
Jan Ottink; ‘doel is om mijn 3e marathon-plak te halen binnen de limiet. Als de 

benen het houden mik ik op verbetering van m’n persoonlijk record: 3.54 uur’. 
 

Na de marathon werd door lopers de persoonlijke balans opgemaakt. 

Martin, de sterke locomotief; ’het ging lekker en na de halve stond de tijd op 
1.22 uur’. Hij moest op het laatst iets toegeven maar de finish was met 2.48 uur 

van grote klasse! 
Eric; ‘tot 25 km goed op schema, toen kwam ik mezelf tegen. Toch te weinig 

kilometers in de voorbereiding. Eindtijd werd 3.17 uur’. 
Henk; ‘ik had mezelf geen hoge illusies gemaakt, kende ook moeilijke periodes. 

De eindtijd van 3.30 uur? Viel niet mee en niet tegen…’. 

Tonny; ‘kuitblessure brak me op, moest geregeld wandelpauzes inlassen, ga er 
met zo’n gebrekkige voorbereiding niet meer aan beginnen’. Op wilskracht na 

3.43 uur over de meet! 
Jan; ‘halverwege met 1.46 uur mooi op schema, opkomende kramp en 

wandelpauzes na 30 km. Het Diekman kwam als een verlossing. Met 3.49 uur 

wel een beste persoonlijke tijd gelopen’. 
Jan Ottink 
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Uitslagen Nationale Zonnebloemloterij 2020 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 9 2020 
pagina 20 

In memoriam 
 
Na een lange tijd van gestaag achteruitgaande gezondheid is  
Riky Temmink op 88 jarige leeftijd overleden. De tekst van de In 
Memoriam in de krant was treffend en waardig omschreven. Denk aan 
mij zoals ik was, niet zoals ik ben geworden’. 
Riky was met Gerard in de 70er- en 80er jaren actief betrokken bij de 
Werkgroep Jeugd in Beckum. Ook was zij jarenlang een van de lectrices 
en voorganger bij de vieringen en avondwakes in de H. Blasiuskerk. De 
familie wordt sterkte toegewenst bij het verwerken van dit verlies. 

BBB redactie 
 

Amper een week later kwam de mededeling dat  
Harry (Josje) Scholten is overleden. Na een kwakkelende ziekte en 
eerdere hartoperatie leek Harry redelijk hersteld, maar raakte besmet 
met het ongrijpbare coronavirus hetgeen hem fataal werd. Harry is 73 
jaar oud geworden. 
Harry was in de ’60-‘70er jaren een gewaardeerde voetballer in TVO1, 
technisch sterk en gedreven. Later maakte hij naam als lid van 
Vogelvreugd, die als bestuurder menige tentoonstelling heeft helpen 
organiseren. Jarenlang stond hij ook landelijk aan de top bij het kweken 
van topkanaries en haalde vrij recent zelfs de wereldtitel in een 
categorie. De laatste jaren was hij als lid van TVO tennis ook geregeld 
op de tennisbanen van de Kruudnhof te vinden. Hieronder een passende 
ode aan Harry van het TVO tennisbestuur. De familie wordt veel sterkte 
toegewenst. 

TVO bestuur, Vogelvreugd, 

 
In memoriam 
Afgelopen week werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Harry 

Scholten. Harry was een zeer actief lid van onze tennisvereniging en een 
gezelligheidsmens. Op dinsdagmorgen en woensdagavond was hij vrijwel altijd 

te vinden op de tennisbaan en speelde hij fanatiek zijn spelletje. En als het eens 
een keer wat minder ging dan moest de tennisracket het ontgelden. Dat was 

Harry. Naast het bedrijven van de tennissport was hij een onmisbare schakel in 
het onderhoud van de tennisaccommodatie. Harry was er altijd en was de man 

van de praktische oplossingen. Nooit deed je tevergeefs een beroep op zijn hulp 

en vakmanschap. Niets was hem teveel of te moeilijk. Na afloop nog even 
gezellig bij elkaar zitten en napraten onder het genot van een biertje was voor 

Harrie een feestje waar hij van genoot. Helaas zullen we deze momenten met 
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hem moeten missen. Wat blijft zijn de herinneringen aan een man die altijd 
klaar stond voor anderen, die genoot van de tennissport en de mensen om hem 

heen en die voor TVO tennis veel heeft betekend. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marianne en alle nabestaanden die 
wij heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit grote verdriet. 
Als eerbewijs voor het vele werk dat Harrie heeft verricht voor onze 
tennisvereniging heeft het bestuur besloten om een bloemstuk te laten 

bezorgen namens TVO tennis. 
Bestuur TVO tennis 

 
 
MEDEDELING HISTORISCH ARCHIEF 
 
We krijgen geregeld de vraag of het boek “honderd jaar Beckum 
en de Beckumers” nog te koop is. Dat is inderdaad  nog op 
voorraad. Het is misschien een leuk cadeau om voor Sinterklaas of 
Kerstmis iemand daar blij mee te maken. 
Het boek kost € 15,00 en u kunt hierover contact opnemen met 
Ria Jannink tel. 074-3676430.  
Het boek kan u ook toegestuurd worden. Dan komen er portokosten bij. 
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AMATEURCLUBS WERKLOOS maar al volop  
voorbereidingen bij TVO voor komend seizoen 
 

Het zijn barre tijden voor de amateurclubs in Nederland. Na de eerste 
coronagolf was er dan eindelijk medio september weer een 1e ronde 
bekervoetbal, gevolgd door 3 en 4 weken competitiestart. Maar de 2e 
week van oktober ging noodgedwongen het slot er weer op. De COVID 
-19 besmetting stak de kop weer op. Daar sta je dan met je goede 
gedrag. Als voetbalbestuurders, spelers en trainers moet je alles 
bijsturen. Geen trainingen meer, geen kantine-inkomsten, zondags 
wordt er niet gevoetbald en is het nagelbijten. 
 
Maar ondertussen wordt bij TVO vooruitgekeken. Wat staat ons te 
wachten na de winterstop. Gaat de competitie hervat worden met 
wellicht een dubbel programma per week? Of zit er net meer in dan bv. 
een halve competitie voltooien? Of blijft de corona situatie zó langdurig 
dat de hele competitie in het water valt…. Wat dus een horror situatie 
zou zijn. Maar vooralsnog werd in de media breed uitgepakt, dat het 
vaccin ter bestrijding van COVID-19 wellicht nog dit jaar (veilig) 
beschikbaar zou kunnen zijn. Kunnen zijn ja, want de daadwerkelijke 
inenting zal wereldbreed nog best veel complicaties geven. Hopen maar 
dat het lukt! 
 

De trainers- en technische staf voor seizoen 
2021-2022  zijn vrijwel compleet 

Bij TVO werd en wordt dus al volop gebrainstormd over volgend seizoen. 
Hoe gaat het er dan uitzien vwb. het trainersbestand en de technische 
staf? Momenteel vormen Danny Ottink (6e jaar) en Harold Oude Veldhuis 
(1e jaar) het trainersduo bij de hoofdmacht van TVO en is Gerard Lelifeld 
(5e jaar) trainer van TVO2. Terwijl Alex Molenveld al 5 jaar de JO19 
selectie traint.  
Danny Ottink heeft te kennen gegeven na dit seizoen te willen stoppen. 
Harold Oude Veldhuis heeft volop ambities om door te gaan en weet zich 
hierin gesteund door spelers, bestuur en andere stafleden.  
Het bestuur heeft een technische commissie (TC)  in het leven geroepen, 
gevormd door Danny Ottink, Tonny Sigger en Louis Ezendam. Zij gaan 
in nauw overleg met het bestuur en betrokkenen de trainersfuncties rond 
TVO 1 en 2 en JO19 voor komend seizoen invullen. 
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Dat is door de onzekere situatie rond de maar voortdurende corona 
besmetting nogal lastig. Want hoe kun je afspraken nu al vastleggen als 
de voetbalsituatie straks na de komende zomer nog ongewis is?  
Hoe dan ook, TVO heeft het complete plaatje voor het trainerschap en 
elftalbegeleiding komend seizoen al vrijwel rondgemaakt. Tot 
tevredenheid van alle partijen! 
                   
Harold Oude Veldhuis wordt hoofdtrainer, Hans ten Voorde en René 
Bonhke blijven resp. grensrechter en verzorger, Louis Ezendam blijft 
elftalleider, keepertrainer wordt Jaap Wind. Gerard Lelifeld stopt als 
trainer vh. 2e en gaat wellicht bij de jeugd aan de slag terwijl voor het 
JO19 team de gesprekken met Alex Molenveld gaande zijn en er 
binnenkort ook duidelijkheid komt. En, zoals gememoreerd, de nieuwe 
TC zal onder andere betrokken blijven rondom de TVO selecties. Zodat 
hun knowhow - en succesvolle betrokkenheid - van de laatste 6 jaar bij 
de TVO hoofdmacht niet verloren gaat. Dat kun je vooralsnog een win-
win situatie noemen! 
                                                                                                Jan Ottink 
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Wat is’t wat…. 
 

Dat kun je wel weer zeggen de laatste weken.  Waar het hele land kreunt 
onder de beperkingen die het coronavirus ons oplegt, worden in 
allerlei vormen de regels overtreden. Met anonieme buurtfeestjes, 
feestelijke ‘samenscholingen’ en ontkennende dwarsliggers. Die dikke 
boetes riskeren en soms ook nog eens verontwaardigd zijn als de politie 
streng en hardhandig optreedt. Maar, anno medio november lijkt het 
besmettingsniveau geleidelijk te dalen. Misschien krijgen we richting 
feestdagen meer lucht… 
 

Even van heel andere orde. In Beckum komt daar regelmatig bij, dat 
zondags na 24.00 uur de nachtrust wordt verstoord door een anonieme 
zwartrijder. Zo tussen 01.00 en 02.00 uur hoor je vanuit de verte het 
monotone aanzwellende geluid van een brommer. Bereden door een 
donker geklede figuur en dat voertuig is niet voorzien van een dempende 
knalpijp. In tegendeel. Met een hard doordringend en snerpend geluid 
scheurt dat vehikel vanuit Hengelo door Beckum en schudt menigeen 
wakker…Als hij al tot ver achter Stepelo is, hoor je dat jankende 
brommergeluid nog. Letterlijk een spookrijder dus, want hij rijdt ook nog 
eens zonder licht! Een vreemd verhaal ja, wat bezield hem/haar, waarom 
dat helse lawaai zo laat, waarom zo gevaarlijk zonder licht? Wat is’t wat 
dus. 
 

Ach ja, waarom ook niet. We zouden het er eigenlijk niet meer over 
moeten hebben, maar ja. Het ‘faceliften’ vh. marktplein Hengelo 
had een nieuw draaiboek gekregen. Vier scenario’s waren bedacht en 
werden uitgebreid gepubliceerd. Kiezen maar zou je zeggen.  
Maar – in dit proces feitelijk helemaal Hengelo’s - brandde een raadslid 
van ProHengelo de vier ontwerpen helemaal af. Met lekkere 
ondiplomatieke taal, die prima past in de huidige Trump retoriek. 
Samengevat ‘het is tuinarchitectuur, teveel van hetzelfde’. Vot er met 
dus. 
Maar ja, zijn fractievoorzitter reageerde vooralsnog wél positief op de 
plannen en wil snel doorgaan… Dat worden dus nog pittige gesprekken 
binnen de ProHengelo raad! 
Nou, wat heet… een, twee dagen later bleek wel dat de rapen flink gaar 
waren. Het raadslid  wed klip en klaar uit de partij gezet. Beide partijen 
groeven zich in met niet mis te verstane argumenten.  Met een tendens 
van; ‘er is niet te werken met deze opportunist’ en ‘ik zal niet buigen, 
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verkondig altijd mijn mening en laat me de les niet lezen’ werden de 
meningen helder op papier gezet…’.  
Opnieuw een aantal gewichtige Hengeloërs klommen maar weer eens in 
de pen… ‘Hengelo moest lef tonen’. Wat weer gevolgd werd met een 
gemeentelijke reactie van de betrokken wethouder. ‘Ze hebben niet 
meer of minder invloed op het ontwerp dan de anderen’. Om cryptisch 
te eindigen met; ‘ik ben blij verrast, er wordt meegedacht….’.Pfff, wat 
is’t wat! 

 
 

UPDATE TVO OLIEBOLLENACTIE 2020 
 

Woensdag 30 december 2020 is het weer zover. Tijd voor de jaarlijkse 
oliebollenactie van TVO! Echter, vanwege de nu geldende 
coronamaatregelen zijn we (helaas) genoodzaakt om de actie anders te 
organiseren zoals u al jarenlang van ons gewend bent.  
Dit jaar komen de jongens en meisjes van TVO namelijk niet langs de 
deur, maar nemen we telefonisch contact met u op voor uw bestelling. 
Dit zal eind november/begin december gebeuren. Mochten we u 
telefonisch niet kunnen bereiken, dan bieden we u de mogelijkheid om 
uw bestelling te plaatsen via het online bestelformulier. Deze is te vinden 
op www.beckum.nl. 
 
Ook kunnen we de oliebollen niet aan huis laten afleveren dit jaar. U 
dient de oliebollen zelf op te halen. Het idee is om een soort van 
afhaalstraat (drive through) te maken, waarbij uw de bestelde oliebollen 
ontvangt en betaalt vanuit uw eigen auto. Verdere details over de 
afhaling (locatie, tijdstip, wijze van betaling) worden z.s.m. kenbaar 
gemaakt. 
 
We proberen alles zo goed en optimaal mogelijk te organiseren. We 
hopen op uw begrip dat het dit jaar anders zal zijn, maar rekenen 
natuurlijk wel weer op uw bestelling! 

Met vriendelijke groeten, TVO Oliebollenteam 
 
 
 
 

http://www.beckum.nl/
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Luk akkefietjes 
 

Keump ne keal bie’n dokter, geet in de wochkamer zitt’n en kik loerachtig 
um zich hen. Hee zöt doar ’n pa keals dee’t, zo te zeen, ok an’t aftakel’n 
waar’n. ’n Een har nen aarm in de lichte en aander har ne rollade, eh 
rollator noast zich stoan. En’ mѐѐnske twee stear wieder op de baanke 
zit doar met’n ne klѐѐ’n bössel van zo’n twee joar. Den hangt an de moo 
zien arm met ’n doem in de moond en ne dik’n snotterbel’n oonder’n 
neuze. ’t Mѐѐnske haalt ne pepier’n snotterdook oet’n tuk, drukt den 
stiewig oonder’n neuze van den bössel en zeg kordaat; ‘snüt’n Gatjaan’. 
Mer dat wasse nig van plan. 
 
Starker nog, ’t kealtje slöt de haane van zien mo weg, begint te mekker’n 
en zeg köppig; ik wil neet snüt’n. Ne dikke hüülbuj d’r achteran. Ie kent 
dat wal, zo’n verwѐѐnd keend, luk verkooln en sloerig in’ rakkert. De oale 
leu ne hal’m nacht oet’n sloap hool’n en smons ma op’n trad nor ’n 
dokter. Den keal in de wochkamer har ’t ef’n bekek’n, d’r inwendig wa 
völle wille an en wol efkes ’n leuksen van dee wochkamer wean. ‘Och 
toch mevröwke, kö’j ’t kealtje nig in baand hool’n? ik zol zeng, goat vlot 
nor hoes hen en tractear um op ’n fleenk gatmuiltje, dat helpt’. Dat harre 
better nig kön’n zeng’… 
 

Zee keek um an met dee venienige oong, dee’d veur spoj’n en schetter’n; 
‘Wol ie mie noe vertel’n hoo ik mien kealtje Gatjaan oonder’n doem mot 
hool’n? As ik zegge; snüt’n Gatjaan, dan mórre snütn. Of mor ik oe noe 
ok efkes ‘neuze snüt’n?’ En zee zeg d’r venienig achteran; ‘merre, 
woarumme zit ie hier? Mie duch, da’j ok better nor hoes könt goan oe 
mѐѐnske veur de veute loop’n in plaats da’j oe bemeujt met mien jong. 
Hei’j las van’t water of zo. Of bu’j oe benul kwiet?’ 

Den keal was oondertuske op de baanke oet veurzorg(!) twee stear 
votteschoam van dat viswief en zeg beneep’n; ‘Nee, dat noe nig, merre 
ik kriege ineens ne merakelse kopzearte a’k nor oe kieke en het zol hier 
merakels opkloar’n assie mt den verwѐѐn sik as de sodemieter nor hoes 
hen gung…’ Hoo’t wieders is offeloop’n steet in ieder geval nig in’ mien 
Almanak! 

HekselmesienHarry 
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Podotherapeut vanaf 4 december 
Nog even geduld... maar vanaf vrijdag 4 december is er (op afspraak) 
een podotherapeut in Beckum. Locatie pastorie H. Blasius. 

 
 
 

Het brood komt (weer) naar Beckum  
 

Op facebook verschenen vorige week enkele interessante mededelingen. 
Sinds de sluiting van Yvonne’s bakkerswinkel moesten de Beckumers 
wekelijks op pad om brood en banket in huis te halen. Maar op facebook 
stonden twee initiatieven van binnenkort ‘brood bezorgen in Beckum’ 
Leest u maar mee, zij zien er wel brood in… 
 

1. ‘Binnenkort komt de Twentebakker in Beckum elke week, op 
maandag. Brood wordt gebakken bij bakker Meinders in Almelo. 
Dus brood van de echte bakker. Het vooraf bestelde brood 
wordt aan huis bezorgd.  

          Kijk maar op www.twentebakker.nl’ 
2. ‘In overleg met Bakkerij Nollen Hengevelde kan er ook in 

Beckum bij jullie thuis brood bezorgd worden. Dit kan ingaan 
vanaf 24 november, alleen op de dinsdagmiddag na  12 uur. Bij 
genoeg deelname kan dit geregeld worden en kan je dit 
doorgeven via bericht aan Mirjam Nollen tel.nummer 06-29361791 Er 

komt nog een folder in de bus. Bezorgen is gratis ‘ 
                                    Namens Wijkcontact Beckum, Anita van Otten 

http://www.twentebakker.nl/?fbclid=IwAR17ayJ5dMcwjXn0KEYrhLP0vUaP1pvJz1ZbtEewl8JJUR99wA1asDBkr5M
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NIEUW SCOREBORD sportzaal 't Geertman 

 
Dat Rabobank Centraal Twente een maatschappelijk betrokken bank is 
en begaan met verenigingen en clubs in de regio bleek maar weer eens 
uit het volgende.  
Afgelopen week mocht TVO Omni voorzitter Eric Pelle een cheque van 
€ 3.000,- in ontvangst nemen uit handen van Melanie Kamphuis 
beschikbaar gesteld door het Rabofonds Centraal Twente. Het fonds 
richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of 
culturele leven in onze lokale gemeenschap te versterken. 
 
Voormalig Omni voorzitter Johan Vossebeld heeft begin dit jaar de 
eerste stappen ondernomen voor een aanvraag van deze bijdrage ten 
behoeve van een nieuw scorebord in de speelzaal. In de loop van dit 
jaar ging daarvoor het licht al op groen waardoor het scorebord besteld 
kon worden en inmiddels ook al gemonteerd is in de zaal. Het is nu 
mogelijk voor met name de afdeling volleybal en handbal de tijd en 
score bij te houden op een hypermodern draadloos te besturen 
scorebord. 
Naast het ondersteunen van clubs en verenigingen in het algemeen, 
zoals elders in deze BBB al verwoord, heeft de Rabobank ook oog voor 
individuele steun en betrokkenheid. Rabobank Centraal Twente 
daarvoor nogmaals onze dank!            Namens TVO Omni Eric Pelle 
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Wijkracht Hengelo verhuisd  
naar Johannaweg 26 Hengelo 
 

Vanaf maandag 2 november 2020 is Wijkracht te vinden aan de Johannaweg 

26 in Hengelo. Aan de Johannaweg zijn het ondersteuningsteam (centrale 
receptie, communicatie, financiële administratie, ICT, management, 

personeelszaken, projectleiders secretariaat en staf), de Wijkracht Academie, 
Loes opvoedondersteuning, Menthol inburgeringhulp, Buurtbemiddeling en 

Hulpdienst Hengelo te vinden. 
 

Werkplek & ontmoetingsplek 

Het pand aan de Johannaweg is naast een werkplek voor medewerkers en 
vrijwilligers van Wijkracht ook een plek waar inwoners van Hengelo terecht 

kunnen met vragen en zorgen. Inwoners kunnen voorlopig alleen op afspraak 
met een professional in gesprek gaan. Dit in verband met de 

coronamaatregelen. 
 
Corona 

Een feestelijke opening van de locatie aan de Johannaweg is op dit moment 
helaas niet mogelijk. Vanwege corona is het momenteel anders dan normaal. 

Zo is er bij Wijkracht minder personeel op kantoor en in buurt-/wijkcentra 
aanwezig en werken zij voorlopig op afspraak of in de vorm van telefonische 

en digitale gesprekken. Inwoners van Hengelo die op zoek zijn naar 

informatie, advies of ondersteuning kunnen een afspraak maken via het 
centrale nummer van Wijkracht (088 945 57 22) of via het Zorgloket Hengelo 

(14 074, keuze 1). Tijdens fysieke afspraken op locatie of thuis, dragen de 
medewerkers een mondkapje en ze vragen hun gesprekspartners om dat ook 

te doen. Wijkracht hoopt haar diensten binnenkort weer als normaal aan te 

bieden. 
 

Vijf gemeenten 
Wijkracht is actief in vijf Twentse gemeenten. Voor inwoners van die 

gemeenten is de ondersteuning van Wijkracht kosteloos. Vanuit de locatie aan 

de Johannaweg bieden de verschillende teams ondersteuning aan de sociaal 
werkers in de verschillende gemeenten. Wijkracht is als sociaal werk 

organisatie actief in Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal. 
Op www.wijkracht.nl en de gemeentelijke websites (www.wijkrachtborne.nl, 

www.wijkrachtdinkelland.nl, www.wijkrachthaaksbergen.nl, 
www.wijkrachthengelo.nl en www.wijkrachtoldenzaal.nl) is meer informatie te 

vinden over de dienstverlening van Wijkracht.  
Wijkracht Johannaweg 26 7555 CR Hengelo, 088 - 945 57 22, info@wijkracht.nl 

 

http://www.wijkracht.nl/
http://www.wijkrachtborne.nl/
http://www.wijkrachtdinkelland.nl/
http://www.wijkrachthaaksbergen.nl/
http://www.wijkrachthengelo.nl/
http://www.wijkrachtoldenzaal.nl/
mailto:info@wijkracht.nl
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DE KLEEDKAMERS AAN DE DELDENERDIJK 
Een overpeinzing uit het rijke verleden 
 
Kleedkamers aan de Deldenerdijk, jaren ’60. Nu dus op de kop af 60 

jaar geleden. Als je het ene veld opkwam, waren daarvan rechts de 
houten kleedkamers halverwege. Een accommodatie met twee kleine 

kleedkamers met daartussen het scheidsrechter-hok. Mooiere naam 

kunnen we er niet van maken. Met een minimale afmeting van zo’n 2 
bij 1 ½ meter ongeveer.  

 
Door die dunne houten wand kon je links en rechts als arbiter de discussies en 

verwijten voor, tijdens en na de wedstrijd van de spelers helder op horen. De 

fluitist werd er meestal niet vrolijk van en een zeker angstgevoel bekroop hem 
soms.  

Achter dat scheidsrechterhok was een kleine berg/materiaal ruimte. (Maar voor 
het veld kalken moest later een periode de kalkmachine wekelijks vervoerd 

worden vanaf het kalkhok bij het latere Kruudnhof. Dat momenteel nóg 

uitgewoond, zielloos en nutteloos staat achter de ballenvanger!). Het veld aan 
de Deldenerdijk was ook voorzien van een beperkte lichtinstallatie voor de 

trainingen. Nou was de kwalificatie lichtinstallatie nogal overdreven trouwens, 
want een lange houten paal nabij de kleedkamers met daarop één lichtpunt 

bestreek ongeveer 20 bij 30 meter. Dat was dus dringen op de training met 
meer dan 10-12 man om nog enigszins de bal te kunnen volgen in die 

schemerruimte. De ballenvangers waren ook voortdurend aan herstel-

werkzaamheden onderhevig. Dan moest er weer een gat gedicht worden met 
touw en draad. 
 

Weul’nheupe slep’n 
Het veld kreeg ook geregeld bezoek van mollen, ‘weul’nheupe slepp’n’ was dan 
het credo.  

Als je je voor de wedstrijd ging aankleden, hadden de oudere spelers een vaste 

stek in de kleedkamer, dat werd je als broekkie automatisch ingepeperd. Ging 
je bij vergissing ‘op zijn plaats zitten’ werd je met een snauw weggestuurd. En 

sommige ouderen moesten hun knieën zelf wel een kwartier intapen en kwamen 
bijna als mummie het veld op. Een verzorger? Hadden we in die tijd nog nooit 

van gehoord.. 

Mannen van stavast als Hein Vossebeld en Ben Pot, pingelaar Smidje Scholten, 
keeper en later ook trainer Bennie Wigger ‘los maar…’ en de venijnige 

gebroeders Hennie en Bennie Satink schieten me zo te binnen. Evenals 
‘thuisfluit’-scheidsrechter Hennie Vaanholt, die geregeld in de clinch lag met de 

tegenstanders. Hij gaf de TVO thuisploeg (te) vaak opvallend voordeel en moest 
zich wel eens snel uit de voeten maken als de tegenstanders zich fors benadeeld 

voelden! Maar hij woonde dichtbij het veld, dat scheelde… 
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Met een tinnen bak water uit de put halen 
Warming up en inspelen was een simpele bezigheid. Een beetje heen en weer 

lopen, kleine gymoefeningen en vooral onbenullig op doel schieten en klaar 

was Kees. Nee, nee, bokspringen bewaarden we voor de trainingen… In de 
rust was er (gloeiend hete) thee, die gebracht werd, een tijdlang door Wim 

Appelman die later ook barman was in het keukentje bij die nieuwe 
kleedkamers bij de ingang aan de Deldenerdijk. (Met oa. ook de dochter van 

Jan Groothuis). Douches waren in die dagen een onbekend fenomeen. Je ging 

na de wedstrijd met een tinnen bak naar de waterput naast de kleedkamers. 
Hengelde die bak vol water en je kon, nog half gekleed, je besmeurde benen 

en bezwete hoofd afspoelen, inclusief je oksels en weer; klaar was Kees. 
Nadien snel afdrogen, aankleden en op de fiets of per brommer als junior of 

naar de automatiek van Annink-Pot, naar Joko voor een Jamin ijs met 
chocolade (kostte 15 cent) of als senior naar café Mentink Herman.  

                                                                                       column knitto    
                                                                                                            

Weekendvieringen H. Blasius 
NOVEMBER 
Vrijdag 27 november 19.00 uur INSTALLATIEVIERING PASTOOR JANSEN 

In Borne  
     i.v.m. corona alleen voor genodigden 
     Te volgen via YouTube en kerkomroep 
Zondag 29 november 09.30 uur GEBEDSVIERING/pastor Timmerman 
DECEMBER 
Zaterdag 12 december 19.00 uur GEBEDSVIERING/Werkgroep 
Donderdag 24 december 19.00 uur Woord- en Communieviering/ 

pastor Doornbusch 
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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Datumbank  
27 nov. Installatieviering pastoor Jansen | 19.00 uur | Stephanus Borne (e.e.a. 

onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen) 

12 dec. TVO Snert Straat (drive-through) 
19 dec. Oud papier 

30 dec. TVO Oliebollenactie (drive-through) 

2021 
16 jan. Oud papier 

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 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 

ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 
MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 
DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
 

FYSIO SCHMITZ; 053-5721763 
MAANDAG   : 13.00 – 17.00 uur 
DINSDAG                          : 16.00 – 21.00 uur 

 
WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 

(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 
(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 

 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

 
  

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl

