MAANDBLAD VOOR BECKUM EN
BECKUMER VERENIGINGEN
EXPLOITATIE STICHTING DRUK VOOR BECKUM

Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen
een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria
Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl.
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!).
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v.
’Vrijwillige bijdrage BBB’.

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS
Teksten-coördinatie-layout
Opmaak en teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

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

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

ADVERTENTIES

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
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Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50
1/4 pag. (47mm)= € 15,00
1/2 pag. (97mm)= € 25,00
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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

43…………….……………………………… 3
Laatste Week Nieuws

Het zijn spannende tijden deze week, waar de corona situatie maar niet
of nauwelijks verbeterd is, ook al door de vaccin-vertragingen en
verwarde berichten daar omheen. Terwijl we ons daarnaast woensdag
jl. massaal naar de stembus spoedden om het juiste vakje rood te
maken! In deze BBB actuele info daaromtrent met ook de uitslagen van
Beckumer stemmers (pag.32).
Er is weer veel te melden in deze BBB over emoties bij een afscheid, uitleg, veel
positivisme en toch zorgen bij woningbouw ontwikkelingen. Terwijl nieuw elan
wordt gepredikt voor een daadkrachtige dorpsraad met kwartiermakers.

Bericht kwam op de valreep binnen; op inlegvel in deze BBB !!

Daarnaast is maandag as. een belangrijke TVO ledenvergadering voor een
besluit inzake verkoop 3e veld tbv. woningbouw. Kortom; we gaan onverdroten
door met het informeren over Beckumer- en andere zaken in deze februari
BBB!!! Want BBB Blijft Boeien…

WAT STAAT VOOR DE APRIL BBB IN DE PLANNING ?
•
•
•
•
•

Uitslag stemming bij TVO ledenvergadering over 3e veld
Het TVO Gilde maakt de stand van zaken op
Indien mogelijk een extra kleine competitie TVO1 met buurtclubs
in april, mei en juni?
Welke onderhouds- renovatieplannen hoofdveld TVO komen er?
Deel 2 van nieuwe rubriek; ‘Ik vind dat’… Wie geeft zijn/haar mening?

Kleine test: Wat is juist?
Vandaag is het gisteren van morgenMorgen is het gisteren van vandaagGisteren is het morgen van vandaag

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 APRIL 2021
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Wat U Leest In Deze Maart BBB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAATSTE WEEK NIEUWS
INHOUDSOPGAVE
IN MEMORIAM MATHIJS EN DIONNE
ALGEMENE LEDENVERGADERING OMNI TVO OVER VELD 3
APPEL BECKUMER JEUGD; WONINGBOUW!
INDRUKWEKKEND AFSCHEID ‘KAMEROAD’ MATHIJS
AFSCHEID VAN - EN TWINTIG VOORZETTEN … OP RINZE MULDER
LUK AKKEFIETJES, HEKSELMESIENHARRY
ZWARTE DOFFER, DE KAMPIOENEN EN WAT IS’T WAT
OP DE ZEEPKIST; IK VIND DAT… NIEUWE RUBRIEK!
FERENC TER AVEST; GOLFCLUB WIERDEN
HISTORISCH ARCHIEF; RELAAS BIJ DOPEN IN VROEGERE TIJDEN
WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK + DATUMBANK
DODENHERDENKING EN 2X BBBtje
TWAALF MISDIENAARS OP EEN RIJ, WAT EEN WEELDE…
WIE WIL ER VIER DWERGGEITJES?
OSSENNIEUWS ; GETAPT BIERTJE
NATUURMEST UIT STEPELO
BULLETIN ACTUELE WONINGBOUW SITUATIE!
UITSLAGEN VAN BECKUM VOOR KAMERVERKIEZINGEN!
EXTRA INLEGVEL; NIEUWE DORPSRAAD EN DE TOEKOMSTPLANNEN!

In Memoriam

De onheilstijdingen gaan maar door in onze regio. Na het dramatische ‘medische
noodgeval’ in Oele op 4 februari kwam dan bijna drie weken later het fatale
bericht, dat Mathijs Harink was overleden. Hij mocht slechts 33 jaar oud
worden. Je bent sprakeloos, er rest alleen maar een groot stuk medeleven en
sterkte voor de diep getroffen familie en buurtschap.

Mathijs was in de kracht van zijn leven en maakte deel uit van de hechte
vriendengroep van de succesvolle Oeler touwtrekkers..
(zie ook pag. 7-8: ‘Indrukwekkend afscheid’).

Ook kwam het sombere bericht door dat Dionne Hesselink - ter Boo is
overleden op de leeftijd van slechts 54 jaar. Dionne en Henk Hesselink hadden
hun boerderij op Groot Altena in Beckum, maar verhuisden met hun gezin naar
Roswinkel in Drenthe. Door allerlei externe omstandigheden en beperkende
wetten konden ze daar moeilijk aarden. Vooral Dionne had het daar best moeilijk
mee. Dionne was in Beckum toentertijd vooral een sociaal voelende vrouw met
veel zorg voor de gemeenschap om zich heen. De familie wordt veel sterkte
toegewenst om dit gevoelige verlies te kunnen verwerken.
Redactie BBB
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UITNODIGING
Buitengewone Algemene Ledenvergadering TVO OMNI
maandag 29 maart 2021

Het TVO Omni bestuur organiseert op 29 maart 2021 een buitengewone
Algemene Ledenvergadering waarin zij haar leden vraagt te stemmen
over de grondverkoop van veld 3 ten behoeve van woningbouw in
Beckum.
Om woningbouw op veld 3 van TVO te kunnen realiseren, wordt TVO
gevraagd de grond van veld 3 aan de gemeente te verkopen. Deze
beslissing leggen wij voor aan de Algemene Ledenvergadering. U
begrijpt dat wij in deze tijden rekening moeten houden met alle geldende
Corona richtlijnen. Dat betekent dat we deze buitengewone Algemene
Ledenvergadering op een ‘buitengewone’ manier organiseren, namelijk
als volgt:
De digitale voorronde
Vanaf woensdag 17 maart 2021 kunt u - leden van TVO - op de
website van TVO Omni toegang krijgen tot een video waarin Omni
voorzitter Eric Pelle een uitgebreide toelichting geeft op de plannen, de
wijze waarop deze gerealiseerd moeten worden, waarom TVO nu wordt
gevraagd een beslissing te nemen en wat eventuele verkoop van het 3e
veld betekent voor onze vereniging. Daarnaast treft u een zogenaamde
‘FAQ lijst’ aan: een lijst met veel gestelde vragen over dit onderwerp met
daarbij de antwoorden. Om toegang te krijgen tot dit portaal op de TVO
Omni website, kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de
website van TVO Omni, www.beckum.nl/tvo-omni/. U krijgt enkel
toegang als u een (actief) lid van TVO bent van 18 jaar of ouder,
een kaderlid, steunend lid, een lid van verdienste of erelid. U
ontvangt van Alex Vossebeld, secretaris TVO Omni, een email met
inloggegevens.
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het bekijken van de video en het
lezen van de FAQ lijst toch nog een vraag heeft. U kunt uw vraag tot
vrijdag 26 maart mailen naar Alex Vossebeld,
tvoomnisecretariaat@gmail.com.
Wij dragen zorg voor een correcte beantwoording van uw vraag en
voegen deze toe aan de FAQ lijst op de site, zodat andere leden deze
ook kunnen inzien.
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De wijze van stemmen
Zoals hierboven reeds genoemd; enkel als u een (actief) lid van TVO
bent van 18 jaar of ouder, een kaderlid, steunend lid, een lid van
verdienste of erelid, dan kunt u uw stem uitbrengen. Wanneer u zelf niet
in de gelegenheid bent zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand
machtigen.
Het stemmen gaat als volgt:
• op de website van TVO Omni kunt u het stemformulier
downloaden, www.beckum.nl/tvo-omni/
• print het stemformulier uit en vul uw gegevens in
• op vertoon van dit stemformulier kunt u stemmen op maandag
29 maart 2021 van 18.00 tot 20.00 uur in ‘t Geertman
• een onafhankelijk comité verifieert uw gegevens met de actuele
TVO ledenlijsten en waarna u (anoniem) uw stem kunt
uitbrengen
Het onafhankelijke comité is tevens verantwoordelijk voor het tellen van
de stemmen. Het TVO Omni bestuur publiceert de uitslag van de
stemming via de website van TVO Omni.
Tot slot
Het realiseren van woningbouw in Beckum heeft hoge prioriteit. Ook
voor ons als sportvereniging. Het is een omvangrijk thema met mitsen
en maren, dus praat er vooral over met elkaar. Wij hopen van harte
dat wij u met deze video een zo helder en transparant mogelijk beeld
kunnen geven van de situatie en dan specifiek voor onze
sportvereniging TVO.
Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij
dat graag van u. Let wel, het bestuur is door de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19 gerechtigd om deze wijze van vergaderen te
bepalen.
Graag tot ziens op maandag 29 maart in ’t Geertman in Beckum.
Hartelijke groet,

namens het TVO Omni bestuur, Alex Vossebeld
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De jeugd vraagt om uw positieve stem!
WONNGBOUW…
De leefbaarheid in Beckum staat onder druk. Mensen worden ouder en wonen
langer zelfstandig. De woningmarkt zit op slot. Jongeren kunnen geen woning
vinden. Er is te weinig doorstroming op de woningmarkt. De woningprijzen
schieten omhoog. Betaalbare huizen bouwen is noodzaak.
Wij als gemeenschap hebben daar invloed op. Zelfredzaamheid en
burgerinitiatieven zijn van deze tijd en dat is goed, want zo hebben wij invloed
op wat er gebeurt in onze omgeving. Samen met de gemeente kunnen we
bouwen aan Beckum. Het plan om te bouwen op de sportvelden van TVO,
betekent dat je kunt bouwen op de manier zoals jij dat wilt.
Rond 2005 zaten we met 200 kinderen op De Bleek. Op dit moment zijn daar
nog 90 kinderen en op termijn wordt dit mogelijk nog minder. Ook de sport
ondervindt hier de gevolgen van. De hele sport kampt al jaren met een
teruggang in jeugdleden en jeugdteams moeten noodgedwongen samen met
andere verenigingen.
Daarom willen wij, als jeugd en toekomst van Beckum, zo snel mogelijk
bouwen. 17 woningen is een heel mooi begin en biedt perspectief, maar het is
nog niet genoeg. Voor meer woningen willen we samen met de mensen in
Beckum, de gemeente en andere belanghebbenden om tafel. Op deze manier
kunnen we samen een omgevingsprogramma opstellen. Daarin bepalen we als
gemeenschap hoe de toekomst van Beckum eruit komt te zien. Onze toekomst.
Om Beckum leefbaar te houden, zijn op termijn 90 woningen nodig. Dat kan
niet in een keer en ook niet allemaal op veld 3. In het omgevingsprogramma
zeggen we samen waar we dat gaan doen. Een mooi proces waar we als jeugd
ook aan kunnen deelnemen.
We leven in een democratisch en vrij land en iedereen mag uiteraard vinden
wat diegene wil. Een perfect plan bestaat echter niet en hoe langer we wachten
met bouwen, hoe groter de kans dat de jeugd noodgedwongen naar elders
vertrekt. We hopen daarom dat iedereen de ernst van de situatie inziet en mee
wil helpen aan de toekomst van Beckum.
Wij zijn voor de bouw op veld 3 en wij rekenen op de steun van de rest van de
gemeenschap. Samen kunnen we verder bouwen aan een leefbare toekomst
voor Beckum!
Jasper, Rinze, Anouk, Wilko en een groot deel van de Beckumse jeugd
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INDRUKWEKKEND…
Afscheid van een kanjer, vriend en kameraad

Onlangs hadden we een uitvaart waar de noaberschop nog sterk van
kracht is. Graag wil ik het verhaal met jullie delen.
Het afscheid van een kanjer, vriend en kameroad.
Na enkele weken tussen hoop en vrees, hebben zijn naasten, maar ook
vele vrienden, collega’s en noabers afscheid moeten nemen van een
jonge man. Kanjer, vriend en kameroad zoals hij genoemd werd in de
advertenties.
Toen ik bij de familie kwam, bleek dat zij al veel met elkaar hadden
besproken en ook duidelijk voor ogen hadden hoe het afscheid eruit
moest gaan zien. Het moest een afscheid worden om nooit meer te
vergeten want dat had deze kanjer verdiend!
Veel dingen wilden ze zelf doen
De familie woont in Oele en daar is de noaberschop sterk van kracht.
Vrienden en noabers kwamen helpen, het erf werd geveegd en er werd
gepoetst. De vele kaarten werden geadresseerd door de buren,
voorjaarsplantjes werden in de bloembakken geplant en
bloemenstukken werden gemaakt die het erf moesten aankleden waarbij
de persoonlijke spullen van deze kanjer het erf sierden. Het is moeilijk
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om in deze dagen de juiste woorden te vinden maar door zo samen bezig
te zijn, vond men steun en troost bij elkaar.
De jonge man was bezig met het renoveren van een rode trekker, maar
had zijn klus nog niet geklaard. In de dagen na zijn overlijden en voor
zijn uitvaart hebben zijn vrienden de trekker opgeknapt zodat hij klaar
was op de dag van zijn afscheid. Het was de bedoeling dat de jonge man
op de dag van de uitvaart van zijn ouderlijk huis naar de kerk werd
gereden op een platte wagen. Omringd door strobalen. Binnendoor met
bij de uitrit van Oele een bord. ‘Oele, gaat je missen’.
Condoleance
De condoleance was op zondagmiddag. De zon scheen en de noaber
taken waren strak verdeeld om alles ‘in goede banen’ volgens de
richtlijnen van het RIVM te leiden.
Ik hoefde hier zelf niet bij aanwezig te zijn, maar wilde toch graag even
zien hoe alles verliep en hoe mooi het er allemaal uitzag.
Langs de weg zag ik al verschillende touwtrekverenigingen staan, hun
touw vasthoudend. Dit raakte menigeen bij aankomst.
Mensen werden via de route om de schuur geleid om vervolgens de auto
te kunnen parkeren in het aangewezen weiland. Aansluitend werd je
door de schuur naar het erf geleid waar zijn eigen ploegmaten en
vereniging stonden met hun touw. Familieleden stonden buiten in een
tent. Op afstand kon men de familie condoleren.
Hun zoon, broer, kleinzoon en oom stond op de deel. In een kist, mede
gemaakt van eigen planken door zijn naasten, in de werkplaats van een
noaber. Een kist met touwtrekkerstouw als handgreep, omringd door
vele bloemen.
Uitvaart
Op de dag van de uitvaart stonden bij vertrek familieleden en buren langs
de weg om hem en zijn familie te laten weten dat deze jonge man niet
zomaar willen laten gaan. Zijn vriend rijdt de trekker samen met zijn
kleine neefje. ‘Een klein zonnetje in de cabine’ zoals Astrid het zo mooi
verwoordde in de afscheidsdienst.
‘Veurloper’
Zijn vrienden hebben hem geschouderd in de kerk en naar zijn laatste
rustplaats gebracht. Perfect, in harmonie en rustig. Eén van zijn vrienden
liep voorop en werd op deze dag genaamd ‘de veurloper’.
Iets wat in Oele van oudsher altijd gedaan werd door één van de
noabers. Blijkbaar wordt dit stokje automatisch doorgegeven aan de
volgende generatie in dit buurtschap. Het was een afscheid om nooit
meer te vergeten!
Gerry Leferink
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Afscheid Rinze van Jeugdraad Beckum

Rinze Mulder met een fotocollage. “bedankt voor je inzet!” (foto facebook)

“Wij zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen van de Jeugdraad
Beckum Tour Du Lockdown.
Dit doen wij met een nieuwe
samenstelling! Onze trouwe vriend Rinze Mulder heeft ons team na vele
gezellige
en productieve jaren verlaten en het voorzitterschap
overgedragen aan Harmen Frongink!
Rinze ontzettend bedankt voor je inzet! Wat gaan we je missen!
Gelukkig weten we zeker dat jij je organiseer skills natuurlijk blijft inzetten
voor Beckum #GOODGOAN
Natuurlijk hebben wij daarom ook nieuwe aanwinsten geregeld! En
wat zijn we blij dat ze allebei volmondig ja zeiden op de vraag of ze ons
team wouden versterken! The one and only Meike Asbroek en Stijn
Vossebeld zijn achter de schermen al druk bezig geweest! Watn
TOPPERS! Dit betekent natuurlijk nog meer gezelligheid, én nog leukere
evenementen!!!”
Jeugdraad Beckum
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TWINTIG VOORZETTEN OP…

Rinze Mulder

Naar aanleiding van bovenstaand dankbetoog van de Jeugdraad willen
we Rinze Mulder graag in deze BBB uitgave nader voorstellen. Want hij
was en blijft een bezige bij in het Beckumer culturele en sportieve
gebeuren. Al jaren dus plannen bedenken én uitvoeren met het actieve
team vd. Jeugdraad. Van smokkeltochten tot obstacle runs bij TVO en
Expeditie Noaberson/Highlandgames tijdens de Pinksterfeesten. Of de
laatste tijd digitale evenementen, waarbij deelnemers op een creatieve
wijze non-fysiek bestrijden. Rinze was ook een veelbelovend
voetbaltalent, die het tot de TVO hoofdmacht bracht. Middenvelder,
handig met de bal, goed inzicht, sportief in duels en gezegend met ‘een
steekpass op maat’. Alleen explosiviteit was wel eens een minpuntje om
het rapport volledig te maken! Ach ja, je kunt niet alles hebben…
Een vervelende knieblessure wierp hem bijna twee seizoenen terug.
Maar hij was net hersteld en bij de voetbalhoofdmacht aangesloten, toen
de corona uitbrak; ook dat nog! Bij de TVO jeugd was hij trainer. Ook
was Rinze Mulder twee jaar geleden gebombardeerd tot trainer van het
enthousiaste TVO5. En sinds kort heeft Mulder zitting genomen in de
jeugdige groep kandidaten die zich hard maken voor woningbouw in
Beckum. En onlangs nog een helder betoog hield omtrent de noodzaak
van nieuwbouw in Beckum. Kortom een positief ingestelde en
inspirerende dorpsgenoot, die we graag even in de kijker zetten! Dit keer
de Twintig Voorzetten op Rinze Mulder…

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

Ik ben 22 jaar, ik woon bij mijn ouders Martin en Karin en broers Stein
en Ties. Mijn vriendin heet Emma en die is natuurlijk ook regelmatig in
Beckum te vinden. Ik heb vorig jaar mijn HBO civiele techniek diploma
gehaald en ben nu bezig met een aanvullende studie technische
bedrijfskunde, waarvoor ik als het goed is deze zomer ook ben
afgestudeerd. Verder mag ik graag voetballen, mountainbiken en
natuurlijk regelmatig een lekker biertje drinken.

De sportcarrière:

Ik heb mijn hele leven bij TVO gevoetbald, van de jeugd tot nu in de
senioren. Toen ik van de A overging naar de senioren was de stap groot
en ik schommelde tussen het eerste en het tweede. Later kreeg ik iets
meer ervaring en rust en kreeg ik een vaste plek in het eerste. Tijdens
mijn studie kreeg ik de kans om een half jaar gaan studeren in
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Zwitserland, daar heb ik toen heel veel zaalvoetbal gespeeld. In mijn
laatste week daar scheurde ik helaas mijn kruisband bij het skiën.
Hieraan ben ik geopereerd en ik heb toen een jaar niet kunnen
voetballen. Nadat ik eindelijk weer fit was en weer een paar wedstrijden
had gespeeld begon de corona, dus lag de voetbal wederom stil.
Gelukkig ben ik nu wel weer helemaal hersteld en ik hoop dat we de
corona snel achter ons kunnen laten zodat we weer lekker de wei in
kunnen op zondag!

Het hoogtepunt:

Ik hoop dat mijn hoogtepunt nog gaat komen! Ik heb als het goed is nog
heel wat jaren voor de boeg in mijn carrière, dus wie weet wat allemaal
nog kan gebeuren.

Wat is de basis van het relatief hoge niveau van TVO 1 de laatste jaren?
Ik denk dat TVO 1 een hele gretige ploeg heeft, waarbij iedereen wil
knokken voor elkaar. Ik denk dat de trainer daarin ook belangrijke rol
speelt, want die moet de ploeg gemotiveerd houden. Daarnaast heb je
ook te maken met een sterke lichting met veel goeie voetballers.

Stelling; voor de komende jaren kan het 1e zich zeker op niveau 3e of 4e
klasse handhaven:
Veel spelers zijn nog jong en daarnaast kloppen veel jeugdspelers
spelers alweer op de deur. Ik denk dat er veel potentie in de groep zit
en ik hoop dat het verlies van enkele ervaren jongens ook weer
opgevangen kan worden. Dus ik denk zeker dat het team zich kan gaan
handhaven de komende jaren.

Je komt uit een sportief gezin; naast voetballen met je twee broers, doen
jullie (met je vader) alle drie geregeld aan mountainbiken, toch?
Jazeker! Vooral in de coronatijd moet je toch wat op de zondagmorgen.
Pa is een fanatieke fietser daarmee heeft hij ons ook een beetje
aangestoken denk ik. Maar persoonlijk moet ik wel zeggen dat ik het
liefst toch een potje voetbal op de zondag.

Zie je je voor jezelf een toekomst als voetbaltrainer?

Ik heb tijdens mijn blessure een tijdje TVO 5 mogen trainen en dat is
natuurlijk heel moeilijk om ooit weer te overtreffen als trainer. Op je
hoogtepunt moet je eigenlijk stoppen, maar wellicht dat ik het
trainersvak in de toekomst ooit weer op ga pakken.
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Wat is voor jou de juiste motivatie om met jeugdwerk bezig te zijn?

Het is super gaaf om dingen te organiseren met andere jongeren. Je zit
in een gemotiveerde groep en je organiseert allerlei verschillende
activiteiten, van sportevenementen tot feestavonden en van
smokkeltochten tot toeren langs alle lokale keten. Het is mooi om nieuwe
dingen te bedenken met elkaar en deze vervolgens uit te voeren.
Daarnaast is het steeds een leuke uitdaging om subsidies te verzamelen
zodat je steeds meer kunt besteden en grotere dingen kunt doen.
Wanneer de deelnemers het vervolgens ook mooi vinden, dan geeft dat
voldoening. Ik heb hele leuke jaren gehad bij de Jeugdraad en ik weet
zeker dat de huidige groep weer fantastische dingen gaat neerzetten
met elkaar.

Dan de woningbouw in Beckum; het blijft maar moeilijk om één front te
vormen. Je hebt de laatste ontwikkelingen van nabij gevolgd. Ben je
optimistisch over het tijdpad dat medio 2022 toch een start gemaakt kan
worden?
Nog niet iedereen heeft door hoe belangrijk de woningbouw is voor de
jeugd en het voortbestaan van de verenigingen in Beckum. Zonder
nieuwbouw vertrekken de jongeren naar elders en vergrijst Beckum.
Voor de toekomst van Beckum is het echt cruciaal dat fase 1, de bouw
op veld 3, doorgaat. De bouw op veld 3 is een geweldig begin voor de
ontwikkeling van nieuwbouw in Beckum. Maar we hebben meer dan 17
woningen nodig om Beckum te redden. Het vervolg moet een plan van
heel Beckum worden, waarin we samen gaan werken aan nieuwe
plannen en een leefbaar dorp. Je kunt uiteraard nooit iedereen tevreden
stellen, maar ik geloof dat je gezamenlijk verder kunt komen.
Daarom vind ik, net als een heel groot deel van de jongeren in Beckum,
dat de woningbouw nu gerealiseerd moet worden. Dan kunnen we
verder bouwen met elkaar aan een leefbare toekomst voor dit mooie
dorp.

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sportaanbod in Beckum? Halen jullie bv. wekelijks nog een visje of stuk vlees
op het kerkplein bij een vd kramen?
Ik ben gek op een lekker visje op zijn tijd en wij halen ook regelmatig
een paar karbonades bij de slager. Ik denk dat de huidige voorzieningen
in Beckum helemaal prima zijn, maar ze staan wel onder grote druk.
Woningbouw is hiervoor de enigste remedie en daarom moet dat zo snel
mogelijk worden gerealiseerd.
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Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die
veel te vaak de pers halen?
Iedereen mag vinden wat diegene wil, maar ik vind het wel bijzonder
hoeveel aandacht sommige figuren krijgen. Ik vind het wel lastig dat
sommigen zomaar wat roepen, ik vind dat je dan ook moet komen met
bewijzen of feiten.

Wonen aan de Past. Geertmanstraat is dik in orde, met rust, ruimte, aan
de rand vd. natuur:
Ja ik vind het prachtig wonen. Als je met de hond wil lopen ben je zo in
het buitengebied en verder heb je alle voorzieningen dichtbij. Dus daar
is niks mis mee!

Na een dag activiteiten is het lekker relaxen op de bank met een potje
bier / tv kijken / muziek luisteren (welk genre?) / kaarten of spelletje
met de broers cq. ouders / gamen :
Voetbal kijken met een potje bier is altijd goed natuurlijk, thuis of met
kameraden. Vooral na het sporten ’s avonds lekker op de bank ploffen
en een beetje slap ouwehoeren met de familie is zeker gezellig.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of
anders):
Aankleden, ontbijten en vervolgens weer naar mijn slaapkamer achter
mijn laptop. Helaas is alles momenteel online dus ik zit tegenwoordig het
grootste deel van de tijd in mijn eigen hok. In juli ben ik gelukkig klaar
met school en kan ik aan het werk, dus dan heb ik hopelijk weer wat
meer afwisseling.

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

De grootste bewondering heb ik voor mensen die zich inzetten voor een
ander, ik heb een hekel aan negatievelingen die alles van een ander
afkraken maar zelf niet in actie komen.

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, vooral voor ouderen,
want de jeugd is meer voor de social media:

Ik denk dat de BBB zeker een mooi maandblad is voor jong en oud, want
zo lees je wat er allemaal speelt in en rondom Beckum. Wellicht kan de
BBB in de toekomst ook digitaal worden uitgebracht, zodat het ook via
social media gelezen kan worden.
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Bord erwtensoep, humkessoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of
Chinees:
Snert, stamppot ‘moos’ of een rijsttafeltje, allemaal super.

Humor is Youp van ’t Hek, TV kantine, Finkers, Jochem Myer of De
Sluipschutters of….

Van ’t Hek, Finkers of Myer vind ik allemaal goed. TV kantine is wat
minder mijn genre. Ik mag wel graag naar cabaret kijken, een beetje
humor is altijd goed.

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

Nieuw-Zeeland, dat lijkt me een prachtig land. Ik ben gek op de bergen
en die zijn daar ruimschoots aanwezig. Ik zou dan ook meteen een
tussenstop maken op Tasmanië om daar mijn oom, tante, neven en nicht
te bezoeken op hun boerderij daar.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:

Een frikandelletje speciaal. Of een berenhap, maar dan wel alleen met
pinda.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Beckumers, denk nu even niet alleen aan eigen belang maar help ons
als jeugd aan een plaatsje in dit mooie dorp. Dan kunnen we er samen
van genieten.
Jan Ottink

BBB tje

Te koop; ZONNEBANK (boven en onder) met gezichtsbescherming.
Tel. 06-22757500

BBB tje

“Gezocht; schoonmaakhulp bij particulier in Beckum voor drie of
vier uur per week. Tel. nr. 06-55175715”
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Zwarte Doffer met DE KAMPIOENEN!

Door de coronaperikelen en de extreme weeromstandigheden zijn er helaas een
aantal duivenvluchten geannuleerd. Ook de jaarlijkse tentoonstelling in januari
kon niet doorgaan. Maar gelukkig heeft De Zwarte Doffer het afgelopen jaar
toch met een aangepast programma kunnen vliegen. Hieronder een overzicht
van de kampioenen.

Kampioenen 2020:
Vitesse onaangewezen
Herman Dijkstra

Vitesse aangewezen Duifkampioen
Benno Landewé

Benno Landewé

Midfond onaangewezen Midfond aangewezen Duifkampioen
Henk Morsink

Herman Dijkstra

E fond onaangewezen

E fond aangewezen Duifkampioen

O fond onaangewezen

O fond aangewezen Duifkampioen

Jong onaangewezen

Jong aangewezen

Natour onaangewezen

Natour aangewezen Duifkampioen

Henny Velthuis
Frans Breukers
Henk Morsink

Benno Landewé

Henk Morsink

Frans Breukers
Henk Morsink

Benno Landewé

Henk Morsink

Henk Morsink

Herbert Groothuis

Duifkampioen

Henk Morsink

Benno Landewé

Fondtotaal onaangewezen Fondtotaal aangewezen
Duifkampioen Henny Velthuis Henk Morsink
Henk Morsink
Generaal onaangewezen Generaal aangewezen Duifkampioen
Henk Morsink

Henk Morsink

Benno Landewé

(Noot BBB redactie; Henk Morsink zie ik 11 x genoteerd in de prijzen, is
dat ‘klassenjustitie’ of gewoon de beste duiven…?...)
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Wie wil zich ontfermen over vier dwerggeitjes?
Wij zijn op zoek naar een
goede opvang voor onze 4
dwerggeiten.
Het
zijn
2
mannetjes
(gecastreerd) en 2 vrouwtjes.
Ze zijn erg tam, ze eten zelfs
uit je hand en met 1 kun je
knuffelen…..
Door omstandigheden moeten
wij er helaas afstand van doen.
Wilt u meer informatie of heeft
u plek voor deze lieverds of
weet u iemand bel dan graag
op telnr. 06-52140334.
Mvg Michel, Ilse, Jelmer en Romy
Pot.

TVO1 NAJAAR 2003, ANDERE TIJDEN,

Met afscheid van trainer Wim te Nijenhuis
Even terugblikken, zomaar digitaal in de TVO bestanden, brengt ons bij
een verslag en programmablad van TVO 1 uit 2003. TVO speelde
toentertijd in de 4e klasse, had het moeilijk en vocht tegen degradatie.
In het programmablad staat de opstelling van TVO, ‘zondag as. tegen
AvantiW. spelend, dat koploper is in die 4e klasse A’. Andere
tegenstanders oa. Barbaros, W.school, Centrum, TwentheG. Spelers van
TVO waren onder meer Tim Wielens, broers Tom en Roy Morsink, Eric
Temmink, Bart en Danny Ottink, Tom Ellenbroek, Rody Waanders en
jawel Arjan Prins. De gedreven sluitpost die thans wijkagent is in de
gemeente Hengelo.
Trainer is Wim te Nijenhuis, die na dat seizoen afscheid gaat nemen van
TVO. Na een uiterst memorabele serie van 7 seizoenen
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hoofdtrainerschap van de Beckumer formatie. En insiders weten het nog
haarfijn. Wim was een voorbeeldig trainer en coach. Inspirerend,
gedreven, kameraadschappelijk en menselijk. Precies passend dus bij de
TVO mentaliteit.
In het programmablad van november 2003 staan als voornaamste TVO
doelpuntenmakers vermeld; Bart Ottink (‘slangenmens’) 5x, Tom
Ellenbroek (‘Zlatan’) 5x, Rody Waanders 4x.
Ziedaar een terugblik op andere tijden!
Waar het momenteel behelpen is met die lange coronastop. Slechts 3
partijen gespeeld in de 3e klasse tot begin oktober… Competitie is
gestopt en er zijn slechts vooruitzichten op mogelijk met een aantal buurt
ploegen een onderlinge serie wedstrijden in april tot medio mei/juni.
Buiten in groepen sporten en trainen kent momenteel zijn beperkingen,
bv. tot 27 jaar(!), beperkt aantal deelnemers, afstand etc. terwijl de
honger naar de bal voor alle sporters onevenredig groot is… Zoals de
situatie thans geldt – zo halverwege maart – er is met geen zinnig woord
in te schatten in welke vorm de komende maanden nog wedstrijden op
de groene mat gespeeld gaan worden. Hopen maar dat ergens na de
zomer eea. genormaliseerd is! En dan… op naar het nieuwe seizoen.

BBB redactie

luk akkefietjes

Bie Wilmke van’ Wippert hebt ze alwier wat in de weege kreeng, dat hebt
ze. Joa, het was ’n viem’n al bin zeum joar en ik zol zeng dat Wilmke
wal’n joar had kön woch’n. Joa, zien vröwke har de poarte ok wal efkes
dichte kön hool’n…
Mer ja, dat kan ik wal zeng, merre ik kan ok nig in hun natuurlijke
andrang kiek’n, dat kaank nig. Um het mar is efkes biologies te
umschriem’n. Kiek, vrogger was’t vaake ne oolderwetse gewoonte da’j
’n nus vol keender kreeng’ en dan ha’j bin’ pa joar het hoes kats vol. En’t
vröwke ma hard wark’n in de hoeshoolding. Van smons vroog tos soams
laate waske, keender verscheun en voar’n, et’n kok’n, hoes kloarhool’n
en biegeval in de schuure help’n bie ’t bing’n snie’n. Soams har zee de
knol’n kats op as ze in den gemakstoole plofken. Mer rechtewoad gee’t
ommoale heel aans, die emancifiripatie krig breed vervolg. Zo hebt de
vrouwleu gelieke rech’n, dus mear as’n aanrech, zak ma zeng, wok oe
ef’n verteln…
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Um’n laank verhaal kot te maak’n, wie’j mos’n dus op kraomvisite bie de
Wipperts. Teeng’zeum uur wa’w d’r,’want wie had’n al bod kreeng dat
teeng’n elf uur ’t lech oet zol goan en de deure too… ’t Wön’ nen oamd
um nooit te verget’n, want het was aarmoo troef. Noa de lauwe koffie
met ne beschütte met hier en doar ’n pa müskes wön d’r vroagt ow nog
wat dreenk’n wol’n. Noe weet ‘n heel’n noaberschop, dat ze mie zoiets
ma één kear hooft te zeng’n. Doo mie’j ma ‘n börrelke met sükker, zea
ik en mien vröwke vreug um’n advoköötje. En pas noa’n stief half uurke
ston’ draank eindeluk op toafel. Oondertuske wan de ooldere keender
an’t belhamel’n en treiter’n met meka in de biekök’n. Dat jongere spul
mos nor berre, de nieje spruit zat te schreeuw’n in’t ledikaantje, kreeg
de fleske en mos verscheund wo’n. Trouwn’s ’n fleenk keend was’t wal,
mar naa lelk um ealuk te wean. Leek precies op Wilmke met kinnebakk’n
as ne plumpudding. Mer wa ’n biezeunder leef keend… dat dan ok wa
wier. Afijn, noa’n eas’n borrel was de jeneverfleske bie Wilmke
van’Wippert lüüg en ok in de advocaatflekse zat gin dröppel mear. Wie
kreeng’ nog ’n glѐѐske bool en ton was’t doane. Bin twee uur haw’t wa
bekek’n en steggel’n wie nor hoes! Gelukkig, d’r zat bie oons nog net ’n
börrelke oonder ‘n körk in de fleske …
HekselmesienHarry

Van het Historisch Archief Beckum
EEN TREFFEND RELAAS OVER DOPEN
VAN EEN BABY IN DE VORIGE EEUW!
Bijgaand artikel kwamen we tegen in het archief. Het is geschreven door
een dochter van Dina ten Brummelhuis-Vossebeld (Beernink). Ze
woonde op de Hoeve. Het gaat over de doop van Dina en wat men toen
er voor over had om een kind nog dezelfde dag te laten dopen.
Gods voorzienigheid, het intellect van een paard, of allebei
Wat hadden onze voorouders veel over voor hun geloofsovertuiging. Op
17 januari 1898 werd te Boekelo een baby geboren Dina Vossebeld.
Dezelfde dag nog zou ze gedoopt worden. De gelukkige vader spande
zijn paard voor het koetsje. Twee buurvrouwen namen plaats achterin,
met de dopeling. Vader voor op de bok. Telefoon was er nog niet. Dus
een afspraak kon niet gemaakt worden. Bij de parochiekerk in Beckum
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aangekomen, bleek dat de pastoor afwezig was. Men reisde toen van
Beckum naar Haaksbergen. Daar werd het kindje gedoopt.
Intussen dwarrelden dikke sneeuwvlokken omlaag en vormden een
smetteloos wit tapijt. Doch kort daarop kwam er een harde storm
opzetten en joeg de sneeuw omhoog in het donker. De buurvrouwen
namen weer plaats in het koetsje, met het pas gedoopte kindje. Vader
nam weer plaats op de bok.
Moeder lag vol angst op bed. Waar bleven ze toch zo lang? Ze stuurde
haar oudste zoon herhaaldelijk naar buiten met de stormlamp om te
kijken en te luisteren of ze nog niet kwamen.
Ze reden een eind in het donker, geen weg of sloot was meer te
onderscheiden. Zorg en angst maakte zich van hen meester. Vader
stapte uit, liep turend rond en zei tot de buurvrouwen dat hij helemaal
niet meer wist waar ze waren. Zitten we in de Veldmaat, op de Honesch
of in Usselo? Het was laat en donker geworden. Men besloot samen op
de teugels van het paard los te laten, zodat het haar gevoel kon volgen.
Biddend vervolgden ze hun weg, niet wetend waar ze terecht kwamen.
Na ongeveer 1 ½ uur gereden te hebben, drukte het paard haar hoofd
tegen de schouder van de zoon, die voor de zoveelste keer buiten stond
in de storm. Hij schrok, want vanwege het donker en de gierende storm
had hij niet gehoord dat ze hem van achteren naderden. Ze kwamen van
de andere kant. Wat was de vreugde groot, toen ze na dit hachelijke
avontuur weer samen waren. Ze dankten God voor hun behouden
thuiskomst. Een kind Gods was gedoopt
Rikie Vossebeld

Debatten – verkiezingen – voorspellingen –
zwevende kiezers – uitslagen en aantal zetels

We waren er weken zoet mee; verhitte discussies, voor- en tegenstanders,
record aantal partijen en wie krijgt straks een zetel in de 2e kamer?
In de kantine bij sportzaal ’t Geertman was een Beckumer stembureau ingericht.
Netjes volgens de bekende regels; ontsmetten, ,mondkapje, afstand houden
etc. Het liep gestaag door met kiezers, biljet inleveren, identiteitskaart/pas laten
zien, wachten tot vorige kiezer bij het hokje gereed was, daarna met het grote
vel papier met alle kandidaten vd 38 partijen(!) het hok in. De favoriete
persoon/partij rood aanstippen en het vijfdubbel gevouwen vel in de gleuf
schuiven, klaar was Kees….

De Beckumer uitslagenlijst staat vermeld op pagina 32 in deze BBB!
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DE TOESTAND IN DE WERELD! -1-

ik vind dat….

Het is tijd voor een nieuwe rubriek in BBB. We willen inspelen op het
fenomeen, dat we in Nederland overal een mening over hebben. En
waarom ook niet?
Daarom een beroep op Beckumers, jong en oud, om elke maand openhartig je
mening geven over een toestand in de wereld. Iets waar je je (flink) aan ergert,
wat beter kan, wat je bewondert of wat je een goede zaak vindt. Het mag gaan
over diverse actuele onderwerpen; sport, politiek, muziek, amusement,
mistoestanden, natuur, verkeer, over de corona, social mdia etc.
Of dat nu een situatie betreft in de nabije dorpsomgcving, landelijk of elders in
de wereld. Gewoon kort in pakweg 12-15 regels open kaart spelen, dat kan ook
opluchten trouwens…
En bovendien; het verrijkt dit blad BBB ‘met verdieping van de inhoud’, om het
maar eens filosofisch te duiden. Kortom we spreken voor deze rubriek
maandelijks afwisselend iemand aan die zijn/haar mening wil ventileren.
Nogmaals, het mag een boodschap zijn die opbouwend kritisch is of een pluim
op een hoed. Zoals het voor BBB betaamt; het hoeft geen hoogdravend verhaal
te zijn, maar wel alles binnen algemene fatsoensnormen.
We gaan aftrappen met Joke Groothuis-Ankersmid, ‘ik ben nog piep, nl.
73 jaar oud,’ die tot begin vorig jaar bij de coronacrisis al jarenlang elke maand
deel uitmaakte van het gezellige BBB verzamelteam. ZIJ VINDT DAT….
“Ik vind dat.............Ik bevoorrecht ben om in het mooie Beckum te wonen, al
zo'n 33 jaar met veel plezier. Daarom zou ik voor al die jongeren die ook graag
in het mooie Beckum willen wonen willen pleiten, dat eindelijk de mogelijkheid
komt en er wordt gebouwd, na al dat praten.. Zodat hun wens ook in vervulling
kan gaan. Ook goed voor de toekomst, school en sport etc. Tot slot zou het heel
fijn zijn zodra de Corona onder bedwang is, dat we weer samen heerlijk kunnen
genieten van de lekkere
maaltijden van: WAT DE
POT SCHAFT........

Jazeker, ook in het
zwembad vermaakt Joke
zich prima!
Heb ik wel gemist die gezelligheid. ‘Natuurlijk mis ik ook de sociale
gezelligheid bij het maandelijks uitbrengen van BBB. Maar hopen dat over
enige tijd die beperkingen worden opgeheven!
Joke Groothuis - Ankersmid..”
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Twaalf misdienaars, wat een weelde!

MISDIENAARSREISJE 1967. boven vlnr.: G.Slaghekke (kerkbestuur),

Herman Bunte, Gerard Hofstede, J.Koster, H. Olde Nordkamp, A.Bunte, G. Olde
Nordkamp, F.Breukers, onder vlnr.: J. Olde Nordkamp, Leo Hofstede, J. Bunte,
T.Ottink, F.Wijlens, pastoor Geertman, Bennie Vossebeld (kerkbestuur)

Dodenherdenking in Beckum
Ook dit jaar kunnen we geen dodenherdenking organiseren vanwege
de Coronamaatregelen.
Toch willen we even stil staan bij het waarom van deze herdenking die we ieder
jaar op het kerkhof bij het monument ter nagedachtenis aan Toon ter Braak
organiseren. Luitenant Antoon ter Braak is tijdens de gevechten in Indië
omgekomen. We vinden het belangrijk dat de jeugd hoort over de
verschrikkingen die in de verschillende oorlogen hebben plaatsgevonden.
Daarom herdenken we in Beckum niet alleen de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog maar de slachtoffers van alle oorlogen en de slachtoffers van
zinloos geweld. Om hier zoveel mogelijk kinderen bij te kunnen betrekken
herdenken we op de laatste donderdag voor de meivakantie.
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Op school horen de kinderen verhalen van Don Wentink die als militair
regelmatig uitgezonden is geweest naar Bosnië, Servië, Mali en Afghanistan.
Zijn verhalen en foto’s maken dat kinderen zich een beeld kunnen vormen hoe
het is om in een oorlogsgebied te zijn.

Waarom zijn deze verhalen belangrijk?

Omdat er nog steeds mensen zijn die zeggen dat Joden en homoseksuelen
vermoord moeten worden.
Omdat er nog steeds mensen bommen laten ontploffen en met messen steken.
Omdat er nog steeds voetbalhooligans zijn die denken dat sport iets te maken
heeft met vechten en drinken.
Omdat er nog steeds mensen zijn die eerst roepen en dan luisteren
Omdat we elkaar niets gunnen in de wachtrij, op de
snelweg, op straat.
Omdat we geen “goedemorgen” meer zeggen.
Omdat we alleen maar op onze telefoon kijken, terwijl er
naast ons iemand zit te huilen.
Omdat we zo verwend zijn en omdat voor dat voorrecht
zoveel mensen zijn gestorven.
Daarom herdenken wij in Beckum de slachtoffers van alle
oorlogen en de slachtoffers van zinloos geweld.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer samen kunnen herdenken op de
laatste donderdag voor de meivakantie.

Opdat we niet vergeten…

Werkgroep dodenherdenking

TVO EIER-ACTIE GAAT DOOR!
Een heerlijk paasontbijt, uitgebreid brunchen of toch misschien een wedstrijdje
eieren gooien? Hoe dan ook: bij Pasen horen verse eitjes. TVO handbal en
volleybal organiseren dit jaar op woensdag 31 maart aanstaande de traditionele
Eier Actie. De opbrengsten komen ten goede aan de TVO jeugd.
Op woensdag 31 maart komen leden van TVO handbal en volleybal vanaf 16.30
uur op gepaste afstand bij u langs met verse eieren. Vanzelfsprekend houden
we hierbij de geldende corona richtlijnen nauwkeurig in acht.
Prijzen:
10 stuks € 2,75 - 20 stuks € 4,75 - 30 stuks € 6,50
Wilt u zoveel mogelijk gepast betalen?

Namens TVO alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!! Susan Annink
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Golfclub 'de Koepel' (Wierden
Ferenc ter Avest ex-TVOer, weet weet alles van!

Toen ik al weer 30 jaar geleden stopte met voetballen bij TVO ben ik gaan
tennissen. Wegens rugklachten moest ik na 15 jaar stoppen met tennissen,
daarna ben ik gaan golfen.
Inmiddels golf ik al weer ruim 18 jaar. Sinds vorig jaar ben ik lid van golfclub
De Koepel in Wierden. Ik ben, net als destijds met voetbal, een beperkte golfer
maar beleef er enorm veel plezier aan, zowel sportief als sociaal. We hebben
als voornaamste taak meer leden en vooral ook jongere leden te werven.
Hiervoor hebben wij een mooi oefenprogramma opgestart met als vast
onderdeel een eerste gratis kennismaking met golf. Dit programma is heel
succesvol. Nu zijn wij bezig de sportclubs in de regio met dit programma te
benaderen om hun oud-leden over te halen te gaan golfen als hun sport (fysiek)
niet meer gaat.
Het is ons gebleken dat met name ex-voetballers en ex-tennissers zich dikwijls
tot uitstekende golfers ontwikkelen. Wij zouden graag met deze ex voetballers
in contact komen om ze te kunnen uitnodigen voor een gratis
kennismakingsmiddag.
Het Is toch mooi om als club iets voor je oud -leden te kunnen doen.
In dit kader moest ik direct ook aan het TVO-Gilde denken

Zou dat niet iets voor TVO Gildeleden zijn?
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Op Golfclub De Koepel is de gemiddelde leeftijd zelfs 64 jaar. Er zijn veel 60plussers die met beginnen. Ik ken de leeftijd van de TVO-Gilde leden niet maar
schat zo in dat ze gemiddeld wel in deze categorie vallen.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!!!!
Ferenc ter Avest Lekstraat 3 7555 WP Hengelo. Tel.: 06 53 257 308

Natuurmest verkrijgbaar in Stepelo!

De personen achter natuurmest.nl zijn Michiel Jannink en Bas Rupert.
Natuurmest.nl is een onderdeel van Jannink Mesthandel. Door te handelen in
verschillende soorten mest heeft Jannink Mesthandel inmiddels jarenlange
ervaring met meststoffen. Bas is al heel wat jaren werkzaam bij Jannink. Hier
houdt hij zich vooral bezig met het schoonmaken van de vrachtwagens en het
onderhouden van de tuin. Door toenemende interesse voor de tuin, de uitdaging
om een prachtig groen gazon te creëren en met de kennis die Michiel heeft
opgedaan, heeft het voor ons geleidt tot de oprichting van natuurmest.nl. Hierbij
houden we ons bezig met de verkoop van verschillende soorten meststoffen
voor de tuin. Van gazon en borders tot aan de moestuin en de heg. Voor
productinformatie kom aan of neem gerust contact op. www.natuurmest.nl

Michiel en Bas zijn er klaar voor!
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De verlangens naar
een GETAPT BIERTJE
en een GOEDE BAND
Weer een maand verder. Weer een Ossennieuws column waarin we niets
kunnen schrijven over een geweldig feestje waar we met zijn allen los
gingen. De verlangens naar een getapt biertje worden alleen maar
groter. In het tweede weekend van
maart konden we mee doen met de
‘mortal muziekbingo’ georganiseerd
door een paar Beckumse jongens van
TVO 5 en tot nu toe waren we in 2021
nog niet zo dichtbij een gezellige
kroeg avond geweest. Wij deden thuis
fanatiek mee en vroegen onze vriendinnen om een masker van Daphne,
Megan of Bennie te dragen wanneer ze ons een flesje bier brachten.
Dichterbij het Halfweg gevoel kom je op dit moment niet.
Maar is er dan licht aan het einde van de tunnel? De festivals en grotere
tentfeesten worden wakker en proppen alle feesten in de maand
september. In Albergen verwachten ze zelfs dat we in september ons
carnavalspak aan gaan trekken om een verlaat carnavalsfeest te vieren.
Aan ons lijf geen verklede polonaise in september maar wat kijken we
uit om tegen die tijd weer in een feesttent te staan.
Komt Pinksteren te vroeg? We denken het wel. Maar wanneer het
Ossenveld de poorten ooit weer opent zullen wij als eerste met de neus
voor de muntenkassa staan om daarna te feesten zoals we al meer dan
een jaar niet hebben gedaan. Onze hoop gaat naar de Muiterweek en zo
niet dan printen we voor onze vriendinnen een paar maskers van Ties,
Gijs en Maarten uit.
Team Ossennieuws

Weekendvieringen Blasiuskerk Beckum
Met verschillende vrijwilligers die voor willen gaan in een viering,
gaan we op elke derde zaterdag van de maand een gebedsviering
houden. Deze is zoals gewoonlijk om 19.00 uur.
In de coronatijd is het nog wel gewenst dat u zich aanmeld.
Dinsdag en vrijdagmorgen bij het secretariaat 074-3676209 of
andere dagen bij Diny Annink 074-3676284.
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Datumbank
29 maart Algemene Ledenvergadering TVO met stemming
Woningbouw veld 3. Nadere info op de site van TVO en Becckum.nl
17 april
Oud Papier
15 mei
Oud Papier
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK
schooljaar 2020-2021
4 en 5 april
Pasen
26 april 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
r.jannink1@kpnplanet.nl

u

doorgeven

aan

Beckum.nl ván en vóór Beckum.
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda.
Daarvoor is echter wel informatie van de diverse verenigingen en
instanties, personen nodig.
Dus iedereen die iets organiseert of in de agenda kwijt wil, vul het
contactformulier van de site in en we zetten het online. De
informatie wordt ook meegenomen in de agenda van BBB.

Bericht uit de social media; opletten geblazen!

Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 3 2021
pagina 26

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

Podotherapie Reggestreek 0548-794515
VRIJDAGMIDDAG op afspraak
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Stichting Samen Bouwen aan Beckum en
Dorpsraad Beckum
Infobulletin naar aanleiding van het onderzoek naar
woningbouw op veld 3

Op 24 juni 2019 heeft de werkgroep Masterplan Beckum (MPB) gevraagd
aan de Stichting Samen Bouwen aan Beckum (SBaB): "werk
woningbouwplannen 1e fase op veld 3 van TVO nader uit en onderzoek
deze op haalbaarheid"
Het voorwerk (positieve advies) is eind 2020 opgeleverd. In dit bulletin
verstrekken we graag wat feitelijke informatie over de
woningbouwontwikkelingen, met het oog op de besluitvorming van de
leden van TVO over de verkoop van de grond voor het doel van
woningbouw voor de Beckumers. En het vervolg dat we willen geven
met de betrokken partners.
Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
• Hoe ziet het plan eruit?
• Nut + noodzaak van woningbouw op veld 3?
• De planning?
• Het vervolg (fase 2 woningbouw en het behoud van de voorzieningen
in Beckum)?
Voor het beantwoorden van deze vragen hebben we dit infobulletin
opgesteld. Deze informatie verstrekten we eerder al aan de
omwonenden zodat iedereen op dezelfde manier op de hoogte is.
Samenwerking gemeente Hengelo, TVO en Samen Bouwen aan
Beckum
Het onderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw op veld 3 van
TVO is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Hengelo en met
het bestuur van TVO. Door deze partijen is een samenwerkingsverklaring
ondertekend om de woningbouwontwikkelingen op veld 3 te
onderzoeken en daarin gezamenlijk met elkaar op te trekken.
Van behoefte-onderzoek naar een passend plan als start van
woningbouw in Beckum
Voor het sportveld 3 is in samenwerking met de gemeente een
stedenbouwkundig schetsontwerp ontwikkeld. Het plan omvat 17
woningen waarvan 7 starterswoningen, 6 ‘2 onder1 kap’ woningen en 4
vrijstaande woningen. Zo wordt zowel aandacht besteed aan starters als
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ook mogelijkheid van doorstroming, waardoor woningen elders vrij
kunnen komen.
Deze woningbouwdifferentiatie is ontstaan op basis van het door de
Stichting SBaB gehouden onderzoek naar de woningbehoefte en de daarin
aangegeven voorkeur voor het type woningen. Overigens is deze
differentiatie nog indicatief en kan desgewenst aangepast worden aan de
werkelijke behoefte.
De ontsluiting van het plangebied is georiënteerd op de Haaksbergerstraat
via de bestaande Appelhof. Deze ontsluiting is zodanig gedimensioneerd
dat deze geschikt is voor zowel het woonverkeer als het bouwverkeer.
Bij de opzet van het plan is alles erop gericht om rekening te houden met
de wensen en sportbehoeften vanuit TVO. Ook is rekening gehouden met
het aanbrengen van de noodzakelijke geluid- en lichtwerende
voorzieningen en de noodzakelijke afstand van voetbalveld 1 tot de
nieuwe woningen ter beperking van geluidoverlast aan de woningen.
Grondexploitatie: kosten en opbrengsten
We willen bouwen voor Beckumers, voor starters. De grondexploitatie (grex)
wordt opgesteld door de gemeente Hengelo. Het initiatief op veld 3 krijgt de volle
steun van de gemeente. De gemeente draagt het risico van eventuele
tegenvallers. Het resultaat van de grondexploitatie is sterk afhankelijk van:

• de medewerking van de grondeigenaren;
• de snelheid waarmee het plan kan worden gerealiseerd;
• hoe snel de kavels in het plan worden verkocht.

Er zullen verkoopprijzen worden gehanteerd waarbij rekening wordt gehouden
met het doel van betaalbare woningen voor starters. De Stichting heeft hierover
eerder indicatieve bedragen gecommuniceerd. Die geven een idee. Zie, voor de
geïnteresseerden, de website Beckum.nl
Er is veel tijd en inspanning geleverd. We zetten ons in voor de
volgende generaties. We hopen erop dat we slagvaardig, samen met
partners, en met vertrouwen in de toekomst, verder kunnen met de
planontwikkeling.
Dorpsraad Beckum
Samen Bouwen aan Beckum
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Hoe ziet het plan eruit?

Schetsontwerp voor veld 3 en verkeersontsluiting. Dit geef een indruk van het plan ‘veld 3’.

Vraag: Wat is het nut en de noodzaak van
woningbouw op veld 3?
Leefbaarheid:
we willen en
moeten aan de
slag.
Er
is
brede
belangstelling en
concrete
behoefte.
Het initiatief sluit
goed aan bij het
beleid.

Over de behoefte aan woningbouw zijn de meningen in Beckum
eensluidend. Voor de leefbaarheid is er een dringende behoefte aan
woningbouw. Zowel een start, als een vervolg! Met nieuwe
woningen zetten we een eerste stap en creëren we perspectief.
Voor de school, voor de sport en Beckum als vitaal dorp. Een nieuw
begin.
Er is, bij de start van het initiatief, uitgebreid onderzoek gedaan naar
de behoefte en er zijn belangstellendenavonden gehouden met
geïnteresseerden. Hieruit komt een grote behoefte naar voren (totaal
72 geïnteresseerden), waarvan het merendeel juist jonge Beckumers
betreft. Er melden zich iedere dag nog geïnteresseerden.
Het plan vanuit Beckum sluit goed aan bij het beleid. Denk hierbij
aan: landelijke aandacht voor woningbouw, hergebruik van het
sportveld 3 (in plaats van bouwen in het groen). Uit het voorwerk dat
verricht is afgelopen 1,5 jaar blijkt ‘veld 3’ een realistisch en haalbaar
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De
gemeente
Hengelo
ondersteunt.
Hoe lang duurt
het voordat de
woningen
er
staan?

Versterking van
het dorpshart.
Zelf bouwen.

plan. Het advies van de Stichting hierover staat op de website
Beckum.nl.
Het college van B en W is volop bereid om aan de
woningbouwontwikkeling op veld 3 medewerking te verlenen. De
gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief. Er is sprake van een actief
partnership met de gemeente, ieder vanuit de eigen rol. Dit is goed
en noodzakelijk!
Voor iedere locatie in Beckum waarop woningbouw zou kunnen
plaatsvinden geldt dat daarvoor het bestemmingsplan zal moeten
worden gewijzigd of de ontwikkeling mogelijk dient te worden
gemaakt in het omgevingsplan. En dat vergt tijd voor de
noodzakelijke onderzoeken en de planologische procedure. De
termijn en snelheid hangt voor iedere locatie af van het feit of er
wel of geen zienswijzen tegen het plan worden ingebracht.
We versterken het hart van het dorp, de dorpskern en het
ontmoetingsgebied in ons dorp rondom de kerk waar sport, school,
horeca, detailhandel en cultuur zich bevinden.
De gemeente verkoopt de bouwkavels rechtstreeks aan de
kavelkopers. Dat biedt de mogelijkheid om zelf het bouwplan en de
realisatie te bepalen. Dit past ook bij de wensen van veel jongeren
en Beckumers. Zelf aan de slag kunnen!

Vraag: Wat is de planning?
2021
2022

2023

2024

Besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders
over de locatie en de grondexploitatie. Ook het opstellen van het
bestemmingsplan/omgevingsplan zal in 2021 plaatsvinden.
De procedure van het bestemmingsplan/omgevingsplan wordt
opgestart inclusief inspraak en ter inzagelegging. Gedurende deze
periode kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. De
gemeenteraad stelt het plan al of niet gewijzigd vast.
Indien geen bezwaren worden ingediend, kan in dit jaar het
bouwrijpmaken plaatsvinden inclusief de start van de woningbouw.
Indien wel bezwaren zijn ingediend kunnen appellanten (mensen
die bezwaar hebben gemaakt) in beroep gaan bij de Raad van
State.
Indien er bezwaren zijn ingediend bij de Raad van State volgt in dit
jaar de uitspraak van de raad van State. Indien de Raad instemt
met het plan kan de uitvoering starten mits de benodigde gronden
in eigendom zijn verkregen. Anders dient de gemeente hier eerst
een procedure voor te voeren. Dit zou betekenen dat, op zijn laatst,
in 2025 kan worden begonnen. We hopen echter dat het draagvlak
in Beckum zodanig is, dat aan bezwaren en wensen tegemoet kan
worden gekomen zodat we reeds in 2023 kunnen starten met het
bouwrijp maken. Hier spannen we ons al geruime tijd voor in, en

gaan we mee door!

Vraag: Wat is het vervolg?
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Dat vervolg komt er. Door de woningbouw en de opwaardering van het
sportcomplex ontstaat er een duidelijke en herkenbare concentratie centraal in
het dorp. De verdere uitwerking in fase 2 zal opgepakt worden zoals in de
Omgevingsvisie
voor
het
buitengebied
is
aangegeven.
Het is voor iedereen duidelijk dat we met het plan veld 3 een eerste
slinger willen geven en aan de slag willen, maar dat een vervolg en een
tweede fase nodig is! De dorpsraad is hierover reeds in gesprek met de
gemeente.

VOOR VOLLEDIGE INFO OMTRENT ODRACHTBESCHRIJVING; LEEFBAAR
DORP BECKUM; ZIE BULLETIN IN BECKUM.NL
Kijk ook voor alle woningbouwachtergronden op Beckum.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkiezingsuitslag Beckum 17 maart 2021
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