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MAANDBLAD VOOR BECKUM EN 
BECKUMER VERENIGINGEN 
EXPLOITATIE STICHTING DRUK VOOR BECKUM 

 

Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen 
een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria 
Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. 
’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 
Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink & BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Kleinsman-Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  074-3676435; @. janottink@home.nl 
Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 
Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Vragen over verzending  Ria Jannink; 074-3676430 
Telefoon BBB-kamer  074-3676100 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50 
1/4 pag. (47mm)=   € 15,00 
1/2 pag. (97mm)=   € 25,00 
1/1 pag. (196mm)= € 40,00 
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 

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

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 

43…………….……………………………… 4 
 

Laatste Week Nieuws 
Het zijn spannende tijden deze weken waar de versoepelingen 
mondjesmaat worden doorgevoerd en toch ook besmettingen zorgen 
voor hoogspanning in ziekenhuizen. Zondag jl. was er een uitslaande 
brand in een Deldens appartementencomplex met als gevolg twee 
doden. Dat hakt er flink in. Deze BBB is donderdag 29 april verschenen 
ipv. woensdags.  
Er is weer veel te melden over woningbouw ontwikkelingen en nieuw 
elan voor een daadkrachtige dorpsraad met kwartiermakers.  
Kortom; we gaan onverdroten door met het informeren over Beckumer- 
en andere zaken in deze april BBB!!! Want BBB Blijft Boeien… 
 
Deze maand wordt de vrijwillige lezersbijdrage BBB  over 2021 weer 
gevraagd. Gelieve daartoe uw bijdrage als waardering, dmv. de 
ingeschoven kaart te doneren, DANK! 
 
ZOMERFEESTEN-TVO; digitale bingo+entertainment-show op 16 april 
was groot succes met bijna 200 deelnemers! 
 
Wat een bevrijding; het voetbalpubliek kon afgelopen weekend, zij het 
beperkt, weer wedstrijden bijwonen. Emoties, vreugde, teleurstelling 
vierden hoogtij. Hoe mooi is dat… 
  

WAT STAAT VOOR DE MEI BBB IN DE PLANNING ? 

• Woningbouw na fase 1 ook fase 2 ontwikkelen, hoe staat het ermee? 
• Deel 3 van nieuwe rubriek; ‘Ik vind dat’… Wie geeft zijn/haar mening? 
• Wanneer kan BBB weer geheel zelf met de verzamel/afwerkploeg het 

maandblad produceren??? De tijd zal het leren… 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 MEI 2021 
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Wat U Leest In Deze April BBB 
• LAATSTE WEEK NIEUWS , INHOUDSOPGAVE  
• ERVE WOLFKOTTE; VEELBELOVEND NIEUWS 

• WONINGBOUW WEER STAP DICHTERBIJ 

• MET VOLWASSEN DORPSRAAD STAPPEN ZETTEN!! 

• TVO VOETBAL; STEMMING POSITIEF, BESTUURSZAKEN, TECHN.STAF 

• HET OSSENNIEUWS; SCHREEUWEN LANGS DE LIJN 

• LUK AKKEFIETJES, HEKSELMESIENHARRY 
BUURTZORG IN BECKUM 

• OP DE ZEEPKIST; IK VIND DAT… DEEL 3 

• EINDELIJK WEER PARTIJTJE VOETBAL ‘SMAAKT GOED’ 

• TOPPRESTATIE TVO HANDBAL-VOLLEY 

• KRONIEK VAN WAARDIG AFSCHEID 

• TWENTSE HUMOR, CARTOON 

• WAT IS’T WAT…LUDIEKE WAARNEMINGEN 

• JAN WIJLENS DANKT DE TVO FAMILIE 

• TOEKOMSTIGE PEUTERS BIJ DE BLEEK 

• BOUW LIBANEES RESTAURANT VORDERT 

• IN DANKBAARHEID GEDENKEN WIJ… 

• STEMBUREAU BECKUM, MOOIE ERVARING 

• REUMA COLLECTE EN ZONNEBLOEM LOTERIJ 

• HET TVO GILDE PRESENTEERT… 

• DANKBETUIGING 

• SAM’S KLEDING INZAMELING 

• WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK + DATUMBANK 

• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 

  
 

 

 
is een recreatielandgoed in Twente. 

Het recreatielandgoed is in ontwikkeling. 
Er zullen in de nabije toekomst circa 100 recreatiewoningen 

gerealiseerd gaan worden. Binnenkort volgt er meer informatie. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat het ons weten, neem 

gerust contact op. info@ervewolfkotte.nl  -  06 52 77 82 95 

mailto:info@ervewolfkotte.nl
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WONINGBOUW BECKUM….  

……. weer een stap dichterbij 
 

De kogel is door de kerk! Veld 3 mag verkocht worden voor 
woningbouw. Op maandag 29 maart vond er een stemming plaats 

onder de leden van TVO. Een grote meerderheid (88%) was voor 
verkoop van veld 3. En daarmee is woningbouw weer een stap 

dichterbij gekomen voor Beckum. 

 
Claudio Bruggink, Dorpswethouder, is blij met het brede draagvlak in 

Beckum. “Beckum wil graag bouwen en de dynamiek in het dorp 
vergroten. Daar gaan we nu keihard aan werken.” 

Dit zijn de stappen die vanaf nu gezet worden door de gemeente 
Hengelo: 

- Concept koopovereenkomst opstellen 
- Uitgifteplan opstellen 

- Afronden voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 

- Grondexploitatie definitief maken 
- Besluitvorming college 

- Communicatie omwonenden en andere belanghebbenden 
- Besluitvorming gemeenteraad 

 
Wat jaren geleden begon als een burgerinitiatief, begint nu dan toch 

handen en voeten te krijgen. Vele overleggen, vele bijeenkomsten, 
vele infobulletins met een positieve insteek, maar ook veel geduld en 

een lange adem. Nu de leden van TVO hebben aangegeven dat veld 

3 verkocht mag worden, kan de procedure in gang worden gezet bij 
de gemeente Hengelo. Het college is blij dat het doorgaat. Er komt nu 

ruimte voor 17 woningen, zonder tussenkomst van een 
projectontwikkelaar, en TVO heeft goede afspraken gemaakt met de 

gemeente over de overige twee velden.  
Op deze manier wordt er een begin gemaakt met het 

toekomstbestendig maken van Beckum. De Schaepmanstichting heeft 
al aangegeven dat, ondanks het leerlingenaantal ondermaats is, de 

basisschool voorlopig blijft bestaan. Dit omdat er al enige tijd 

gesproken wordt over woningbouw. De stichting wil op deze manier 
een signaal afgeven aan jonge mensen om toch voor Beckum te 

kiezen, mochten ze twijfelen.  
 

Kort samengevat kunnen we stellen dat maart Beckum gunstig gezind 
is. Én toestemming van de leden van TVO om veld 3 te verkopen, én 
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de toezegging van de Schaepmanstichting dat de basisschool 

voorlopig blijft bestaan.  
Dit is ook een opsteker voor alle kartrekkers in Beckum die van begin 

af aan geloofden in het plan en hun energie, tijd en enthousiasme hier 
met volle overgave in gestoken hebben. Er kan nu ook een begin 

gemaakt worden met het opstellen van het Omgevingsprogramma, 
waar de Dorpsraad zich volop voor inzet, om ook na die 17 woningen 

verdere woningbouw te waarborgen. 
Maart roert zijn staart, maar Beckum zet zichzelf op de kaart! 
                                                                                                  BBB redactie 
 

Dorpsraad Beckum, 
nieuwe impulsen en daadkracht 

Lovenswaardige initiatieven zijn gaande. Hopen maar dat het hele pakket aan 
plannen met voldoende mankracht uitgevoerd kan worden. De eerdere 
dorpsplannen (Beckum-Oele) hadden ook ambitieuze plannen met zo’n 12 tal 
(dacht ik!) agendapunten en dito werkgroepen. Uit eigen ervaring weet ik, dat 
het uiteindelijk resultaat in de diverse groepen van die agendapunten niet 
meeviel. Druk me voorzichtig uit! Teveel verschillende belangen, verschillende 
prioriteiten en in aanvang vaak (te) weinig respons bij de betrokken 
gemeentelijke instanties. Dat is gaandeweg verbeterd, vooral door 
gemotiveerde voortrekkers bij werkgroepen. Maar mn. op het agendapunt 
Entree Beckum konden -zeker tijdens het eerste Dorpsplan - weinig concrete 
stappen gezet worden. Mn. de gemeente was huiverig om voorstellen te 
honoreren. Vooral op het punt van verantwoordelijkheid nemen voor aan te 
brengen voorzieningen aan de noord- en zuidkant van Beckum gaf de gemeente 
(en/of de provincie?) niet thuis… Jammer dat hierdoor toen mensen afhaakten. 
De nieuwe realiteit 
Kwariermakers  polsen nu de verenigingen en instanties met een gemotiveerd 
verhaal richting Beckumers om de dorpsraad meer body te geven. En twee 
groepen zijn geformeerd voor een omgevingsplan en woningbouw. De plannen 
zien er goed uit, het woord en daad is nu aan de rest van Beckum. De dorpsraad 
daagt via de verenigingen de inwoners uit. Ervaringen uit het verleden leerden, 
dat ‘het uit een mond spreken’ nou niet altijd tot de sterkte eigenschappen 
van onze dorpsbewoners behoorden. Maar laat men met deze nieuwe start van 
de dorpsraad de gelederen sluiten. Opdat de speerpunten van leefbare 
toekomst voor Beckum met daadkracht gerealiseerd worden. Woningbouwplan 
op veld 3 nu met vereende kracht doorzetten en hobbels hiertoe ism. de 
gemeente vereffenen. En tegelijkertijd die benodigde fase 2 voor vervolg 
woningbouw - met voldoende volume voor de toekomst - gezamenlijk inzetten. 
Opdat Beckum gaat groeien en aldus de leefbaarheid geborgd wordt.  
De tijd dringt en is er, meer dan ooit, rijp voor.                              Jan Ottink 
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TVO VOETBAL; stemming leden over 3e veld, bestuurszaken  
en nieuwe technische staf komend seizoen 

 
 
TVO leden spreken zich duidelijk positief uit over verkoop 3e veld 

142 voor- en 20 tegenstemmers, niet mis te verstane cijfers bij de 
stemming onder TVO leden over verkoop van veld 3 voor het 
woningbouwplan. 
Een duidelijk signaal van goede wil van TVO dus, want er moet coûte 
que coûte voortgang plaatsvinden met de woningbouwplannen in 
Beckum. Het TVO bestuur gaat binnenkort in conclaaf met de gemeente 
Hengelo. Hoe de verkoop vd. grond veld 3 formeel wordt bekrachtigd. 
Indien dat overleg positief is afgerond kan het TVO bestuur de plannen 
ter hand nemen om het hoofdveld zsm. te renoveren. Waarbij 
ondermeer de zestien meter gebieden worden vervangen door hybride 
grasstroken. 
 
TVO VOETBAL selectie staf rond voor komend seizoen. 
Harold Oude Veldhuis uit Delden, hoofdtrainer. (o.a. trainer geweest bij Twente 
Goor, SC Eibergen). Jaap Wind uit Almelo, keeperstrainer (o.a. keeperstrainer 
geweest bij O.N. en  FC Twente vrouwen) / assistent trainer. 
Hans ten Voorde blijft grens, René Bohnke fysio voor de hele selectie, Louis 
Ezendam leider. 
Hans Twilhaar uit Delden, trainer TVO2 (o.a. BZSV en Bentelo 1). 
Eric Rupert (meeste wedstrijden) grensrechter, Job Lelifeld en Thijmen ten 
Hagen leiders. Alex Molenveld ook komend seizoen trainer JO19. 
                                                                 TVO bestuur en technische staf  
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SCHREEUWEN LANGS DE ZIJLIJN  
HET MOOISTE WAT ER IS! 
 

Tijdens het schrijven staan we aan de vooravond van de online stream van de 
Pinksterfeesten en wij horen 
op de redactie de volgende 
zin: ‘jammer dat er niet zo 
veel animo is’. Huh hoezo dat? 
zegt een ander, wij spraken 
gisteren mensen van de 
Pinksterfeesten en die waren 
juist heel tevreden over het 
aantal aanmeldingen. ‘Oh ze 
maken zoveel reclame, ik 

dacht dan zullen ze wel niet zo veel aanmeldingen hebben’ klonk van hetzelfde 
redactielid.  
Is dit de manier waarop we denken tegenwoordig? Zo negatief? We zien het 
vaker. Boze buren die op Facebook gal spuwen over het bouwen op veld 3, 
mensen die dingen roeptoeteren als  ‘ach die jongeleu op ’t filmpje van bouwen 
op veld 3 kunnen dat toch niet betalen’ of ‘dat bouwen op veld 3 is jammer van 
de tijd en de moeite, gewoon naar de Wolfkaterweg om te bouwen’.  
 

Schreeuwen langs de zijlijn, daar zijn we gek op in Beckum en dat is ook best 
mooi om te doen. Tenminste op de zondagmiddag als TVO weer aan het 
voetballen is en je een belachelijke overtreding gemaakt ziet worden op Thijn 
Veldhuis of wanneer het weer even nodig is om ‘die’ middenvelder van TVO 
weer te behoeden voor een gele kaart vanwege zeuren bij de scheids. Voor de 
rest is schreeuwen langs de zijlijn vooral kansloos. Voor al die andere dingen 
duiken we na de tijd de kantine in (om het in voetbaltermen te houden). Samen, 
onder het genot van biertje, praten. Ideeën smeden, oplossingen vinden en met 
de neuzen dezelfde kant op door gaan. Laat het domme schreeuwen maar aan 
Ossennieuws over.  
                                                                                   Team Ossennieuws 

 

Nuttige tip voor de BBB redactie! 
Van een betrokken lezeres kregen wij de volgende tip: 
“Kunnen jullie niet ergens vermelden wat de foto’s voorstellen op het voorblad? 
Is niet altijd voor iedereen duidelijk, maar wel leuk om te weten.” 
Dit vonden wij een goed idee en daarom ook meteen in uitvoering gebracht. 
Ook een tip/idee/suggestie? Laat het onze redactie weten! 
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                       Buurtzorg in Beckum 
 
We willen ons graag even voorstellen omdat we merken dat het niet 
altijd duidelijk is wat thuiszorg Buurtzorg  doet. Buurtzorg  is een 
thuiszorgorganisatie die al een aantal jaren zorg levert aan inwoners van 
Beckum die zorg nodig hebben.   
We zijn een klein, zelfsturend team waarin verpleegkundigen en 
verzorgenden werkzaam zijn. Het leveren van zorg thuis aan oudere 
mensen, mensen met beperkingen en chronisch zieken, verdient een 
toegewijde en efficiënte houding naar cliënten. De verpleegkundige en 
verzorgende speelt daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten 
neemt zij directe beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de 
hulpverlening.  De samenwerking  met de eerstelijns gezondheidszorg - 
in het bijzonder de huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van 
verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn. 
De zorgverzekeraar vergoed de zorg thuis, u hoeft geen lid van Buurtzorg 
te zijn. Voor meer informatie en voor het aanvragen van zorg thuis zijn 
we 7 dagen 24 uur per dag te bereiken, u krijgt direct een 
verpleegkundige of verzorgende van ons team aan de telefoon. 
 
Buurtzorg Bentelo is te bereiken op: 06- 22027967. 
bentelo@buurtzorgnederland.com 
 

 
 

mailto:bentelo@buurtzorgnederland.com
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DE TOESTAND IN DE WERELD! -2- 

ik vind dat…. 
  
Het was 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, misstanden, 
natuur, verkeer, over de corona, social media etc. 
Of dat nu een situatie betreft in de nabije dorps omgeving, 
landelijk of elders in de wereld. Gewoon kort in pakweg 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 hebben in de maart BBB afgetrapt met Joke 
Groothuis-Ankersmid. In deze 2e versie is het Gijs Nijhof, 
die helder zijn mening verkondigd. (Gijs is inmiddels al 
een tijd actief in het Beckumer sociale, culturele 
gebeuren. En maakt oa. deel uit van het proces dat 
‘Omgevingsplan Beckum’ uiteindelijk gestalte moet 
geven, voorwaar een flinke uitdaging! BBB redactie). 
 
“Eigenlijk vind ik niet zoveel, maar geef ik liever advies. Ik maak 
me wel zorgen. Onder andere over het klimaatbeleid in 
Nederland, waarbij economie blijft prevaleren boven het welzijn 
van onze aarde en veel tegenstrijdigheden blijft opleveren. Ook 
maak ik mij zeer veel zorgen over de (mogelijke) komst van 
zonneparken en windmolens in ons prachtige landelijke gebied.  
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Uiteraard ben ik vóór opwekking van duurzame energie (ik heb 
zelf ook zonnepanelen), maar de manier waarop het nu wordt 
uitgerold, doet mijn wenkbrauwen fronzen. Jarenlang hebben 
ontwerpbureaus ontworpen volgens het Bouwbesluit en hebben 
lokale overheden volgens bestemmingsplannen bouwver-

gunningen afgegeven. In al die 
instrumenten zijn jarenlang géén 
eisen gesteld aan bijvoorbeeld 
opwekking van duurzame 
energie. Die ambitie komt nu als 
donderslag bij heldere hemel en 
moet in een dusdanig tempo 
worden gerealiseerd, dat helder 
nadenken niet meer mogelijk is 
en ontaard is in een potje 
paniekvoetbal. Zelfs de landelijke 
politiek heeft het afgeschoven 
richting de lokale politiek. Waren 
we maar gewoon wat eerder 
begonnen……  
 

Kort gezegd: ik vind dat de daken eerst vol moeten. Anderzijds 
moet ook gekeken worden naar bezuiniging op het 
energieverbruik. Dit hebben wij allen ook verkondigd tijdens de 
sessies over de omgevingsvisie. Waarom het gebied tussen 
Hengelo en Beckum dan alsnog als zoekgebied is aangewezen, is 
voor mij onbegrijpelijk.  Hoe goed je ook je best doet om zo’n 
zonnepark of windmolenpark landschappelijk in te passen: het 
zijn- en blijven foeilelijke dingen (die nog eens veel oppervlak 
nodig hebben ook).  
 

Mochten er ideeën zijn voor a) een tegengeluid en b) een goed 
gezamenlijk plan voor de opwek van duurzame energie, waarbij 
de opbrengsten waar mogelijk ook aan de inwoners van Beckum 
vervallen, dan hoor ik dat uiteraard graag”.  
                                                                           Gijs Nijhof 
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EINDELIJK… na ruim zes maanden weer  
een partijtje voetbal op de Kruudnhof… 
 

Het was voorafgaand aan El Clasico Real Madrid-Barcelon, 
zaterdag 10 april. Voor de goede orde; Madrid won met 2-1 
maar Frankie de Jong stelde nadien; we hebben alles nog in 
eigen hand… Maar Koeman mopperde over de gemakkelijk 
gegeven strafschop  
Maar ver weg van de schijnwerpers en het ‘miljardencircus’  was er 
eindelijk weer eens een beetje reuring op de Beckumer Kruudnhof. Waar 
de TVO selectiespelers zich verzamelden, inclusief de technische leiding. 
Onder het motto; ‘honger naar de bal’. Nou waren de 
weersonstandigheden nou niet bepaald aanmoedigend. Maar net als bij 
koeien voor het eerst weer in de wei, dartelden de spelers gretig over 
het groene, doch doordrenkte veld. De kalklijnen waen strak 
aangebracht ep het hoofdveld met ontluikende meibloempjes. 
 

Conform de vermaledijde doch noodzakelijke corona-regels was alles 
aangepast. Zoveel mogelijk afstand houden, gereed maken in de tribune 
(kleedkamers dicht) en vrijwel gen publiek. TVO1 speelde tegen TVO2, 
enkele spelers waren nog afwezig door een  mutatie en lichte pijntjes, 
het was uitproberen na voetballoze maanden en slechts enkele weken 
van vrijblijvende trainingen. Die overigens goed bezocht werden met wel 
25 -30 spelers! 
 
EN DAN DE WEDSTRIJD 
De eerste fase was fris, fruitig en gretig. De teams wilden zich laten zien 
onder leiding van  scheidsrechter Hans ten Voorde. En het 2e was die 
eerste periode lang gelijkwaardig op inzet, waar het 1e betere kansn 
kreeg. Na de plotselinge voorsprong voor TVO2 kon TVO1 de stand 
ombuigen na de pauze (zonder thee!). Beide teams werden tactisch 
bijgepraat onder de tribune. Naast de gedreven nieuwe hoofdtrainer 
Harold Oude Veldhuis liet ook scheidend TVO2 trainer Gerard Lelifeld liet 
van zich horen. Eindstand werd iets van 5-1.  
Enkele analyses vd. tehnische staf; het zag er bij beide teams in fasen 
goed uit en met name enkele TVO2 spelers sprongen er positief uit. Dat 
biedt mogelijkheden voor de nabije toekomst.  
                                                                                           Knitto  
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TOPPRESTATIE TVO  
handbal en volleybal 
Dat kun je wel zeggen van de eieractie die de Beckumer sportvereniging voor 
Pasen op touw zette in deze moeilijke corona-tijd!. Niet tevergeefs klopten de 
leden aan bij de plaatselijke bevolking (en daarbuiten). Maar liefst zo’n 6500 
eieren werden verkocht. Terecht waren de TVO handbal- en volleybesturen 
supertrots op het resiultaat. Zodat men in deze moeilijke en ‘sportarme tijden’ 
toch de kas weer kon spekken. Klasse! 

                                                                                           BBB redactie  
 

 
Luk akkefietjes… 
 

Het har heel wat veute in de earde, dat had ’t. En ik hebbe mie 
wek’n verzat teeng het idee van oons Mina um ne kear tehope 
met de busse nor de stad te goan. Zee wol ne kear wat aans, 
as’n godgaanske dag in’t hoes teeng mekaar an zitt’n te gloep’n.  
 

Noe klop’n dat wa zo’n betje; poolder op’t laand, peskoele bleut’n en’ 
stal oetmess’n hoof ik nig mear. En ok hoof oons Mina gin melkbus’n 
mear te schrob’n, mer toch… 
Nor de stad dus. Mina verheung zich d’rop; ‘eendeluks wear ne kear nor 
C&A of Tasche dar zolme deugd doon’. En doarbie, ik was’t ok wa zat 
um veur den telivesie zowat elk’n dag dee leugköppe te zeen, dee’t gung 
demonstrear’n teeng aln’s en nog wat, wat hun nig akkedear’n. Dan wön 
ik hels in kop, zat te schotje op’n stool en vloog van argernis nor de 
achterse loose um nor de kükn te kiek’n dee oonder de laampe bie de 
klokke zaat’n te piep’n. Dan wön ik wear week in de hoed, dat wön’ ik.. 
Afijn, um’n laank verhaal in te köt’n za’k oe ma zeng’n; ik bun met Mina 
op ne mirrag met de busse nor de stad wes. Merakels joa, dat hek 
ewett’n. 
De busse kwaamp bie de bushalte, stop’n en wie schoov’n nor bin’n. Ik 
haal’n de knippe oet’n tuk en wol betaal’n. ‘Nee’, zea den sjoveur - met 
’n gezichte van oale lapp’n – ‘kesj geeld dat kan ѐѐgluk nig mear. Hei’j 
gin mobieltje, dan kö’j zo langs dit kesje striek’n. Dat doot de jonge leu, 
dee studѐѐnt’n ok’. Ik prutjen ’n betje teeng en klaang oawer dat nieje 
gedoo woar ik wisse nooit bod van hebbe had. ‘Nooit’n mobieltje, 
automatisch kesje of wotsep ezeene’. Ton kon ik warachtig noa ne 
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minute gewoon oet de knippe betaal’n. ’Ik zal’t een kear tooloat’n, mer 
ne volngde kear nem ik oe nig mear met’, zea den sjoveur. 
Wie kwaam’ in de stad, stap’n oet bie ’t stasjon en wol’n nor C&A… Mer 
potdaampmie, vot was C&A doar op’n hook. Ten lange leste vreug ik ne 
veurbieganger of C&A verhüüsd was, mer den patjakker lach’n mie oet 
en vreug of ik nooit in de stad kwam en vief joar harre sloap’n, want  
den klearnweenkel was al lange vot oet de stad. Kiek, en noe har oons 
Mina zich nét blie’j maakt dat zee ’n nieuw kleed zol koop’n, dat har ze 
trouwn’s noa twee joar had wark’n ok wa verdeend, dat har ze…. 
 

Wie gengel’n luk in wiele weg oawer de markt en zietstroat en wie keek’n 
oons de oong oet. Op de markt ston warachtig ’n stuk of wat bear’n van 
wa vear meter heugte en woar dat good veur was, koonk nig begriep’n. 
’t Leek wa ne dier’ntuin. Mer ineens zag oons Mina wear ne 
klearnweenkel. Warachtig wie waar’n bie Tasche, luk oolderwets mer 
degelijk.Ton wie nor bin’n wol’n wön wie teenghool’n want wie moss’n 
moondkepkes veurdoon. Heremetied wat’n genuil, noe da wier.. ton hew 
ma eas twee kepskes koch, wa’w meteen al zeum euro kwiet... Wie 
zaat’n efkes roond te kieken,keump d’r zonne kwieke tante an met 
opgestok’n hoar en’ horloge in de haane. 
 
Of wie wa wussen da’w met’n ketear wier nor boet’n moss’n. ‘Joa ne 
nieje regel van het kabinet’. Ik vrat mie zowat op van hellighѐѐd en Mina 
sjees’n op’n draf nor de ofdeling woarat kleed’n hung in alle soarten en 
moaten. Noa tien minuten har ze ’n kleed annepast en de klüüre beveel 
heur ok wa. Alleene ton ik de de pries zag bie de kassa brak mie ’t zweet 
oet. En ik prebean nog; vin ie dat toch gin lelke klüüre? Mer ze gung nig 
oawerstag. Oondertuske ston dee tante met opgestok’n heure achter 
oons te loer’n en keek op ’t horloge… 
Um kot en good of te sloet’n; nét bin’n ketear ston wie boet’n en waar’n 
ne dikke ervaring rieker. Met de busse nor de stad ewes, C&A was ter 
nig mear, Tasche nog wa en bin’ ketear har Mina doar ’n niej kleed koch. 
Mer proat mie potdaampmie nig oawer de pries en as ‘t an mie betreft 
was dit veurlopig het leste kleed…Mer ja, ik heb’t nig alleen te vertel’n, 
dat he’k nig! 
                                                                          
                                                                       HekselmesienHarry  
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Kroniek van een waardig afscheid… Halloween 
 

Het is vorig jaar augustus als ik word gebeld door een jonge 
vrouw. Ze woont alleen en vraagt of ik langs wil komen voor het 
bespreken van haar uitvaart. 
 

Als ik bij haar ben, zie ik een sterke vrouw die mij vertelt dat ze met 
behandelingen bezig is om een tumor te bestrijden maar nog niet weet 
of die aanslaan. 
In haar kamer zie ik een kast met films, boeken en muziek. Verder grote 
nep spinnen in de planten of op de kast. De spullen doen mij denken 
aan Halloween en Harry Potter. Al pratende vertelt ze me, vol 
enthousiasme, dat er elk jaar bij haar thuis, met vriendinnen, een 
Halloween party is. In 2020 zou de ‘last edition’ zijn. Helaas kan dit om 
verschillende redenen niet door gaan. We spreken af dat wanneer haar 
afscheid is, en er geen ‘last edition’ geweest dat we dit in het 
crematorium zouden gaan doen.  
Samen met haar vriendin maken we op die dag de aula gereed met 
spinrag, spinnen, ratjes, lampions, pompoenen en vleermuizen. Het ziet 
het er best gezellig uit. Met de jonge vrouw in het midden en op haar 
kist zwarte rozen. 
 

TOVERHOED 
Omdat ik merk dat ik veel bewondering voor haar heb, wil ik ook iets 
voor haar doen. Het moet tenslotte ‘haar feestje’ worden. Ik vind een 
‘heksenhoed of toverhoed’. Als iedereen in de aula van het crematorium 
zit, kom ik binnen met de hoed op.  
Ik spreek haar toe en zeg dat ik veel bewondering voor haar heb, voor 
de manier waarop zij om is gegaan met haar ziekte. Een doener die 
steeds meer moest inleveren en accepteerde dat haar leven niet lang 
zou duren. 
Natuurlijk was ze wel eens boos of verdrietig. Maar ze bleef genieten van 
het leven en haalde eruit wat kon. Daarom voor haar: ‘hoedje af’…. 
waarna ik de toverhoed op de kist legde. 
 

AFSCHEID 
Tijdens het afscheid spreken haar moeder en haar zus persoonlijk 
herinneringen uit, en ik lees een eigen gedicht van een vriendin voor. 
We luisteren naar muziek die door haar is uitgezocht en zien haar foto’s 
op het scherm.  
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Voor haar dierbaren heeft de jonge vrouw een persoonlijk 
afscheidswoordje geschreven. Ze heeft mij gevraagd om de brief, met 
een vleugje humor, voor te lezen tijdens dit afscheid, waardoor de lach 
en traan tijdens dit afscheid dicht bij elkaar liggen. 
Aan het einde een laatste groet, waarin ze ons allen vertelt dat ze van 
ons houdt, dat we mogen treuren maar ook dat haar korte leven vieren. 
Tijdens een vakantie naar Engeland heeft de jonge vrouw de cocktail 
Pina Colada ontdekt en dat wil ze tijdens haar afscheid delen. We 
luisteren naar The Pina Colada song van Rupert Holmes tijdens een 
laatste groet. In de koffiekamer is koffie maar ook voor een ieder een 
glaasje Pina Colada om haar afscheid nooit meer te vergeten. 
                                                                                Gerry Leferink 
 
 
 

 
Twentsch dialect cartoon 

 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2F19%2F06%2F38%2F190638ff7d30769aabe5fea0ff34f062--black-and-white-portraits.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fannasw24%2Ftwentse-spreuken%2F&tbnid=7hqshK0KXl6wyM&vet=12ahUKEwiRhaHD08jvAhWH7rsIHZ0BCmEQMyhCegQIARA_..i&docid=ySPnOBLlOH0FgM&w=236&h=236&itg=1&q=twentse%20dialect%20cartoons&hl=nl&ved=2ahUKEwiRhaHD08jvAhWH7rsIHZ0BCmEQMyhCegQIARA_
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WAT IS ’T WAT… 
Deze beschouwende rubriek – met een beetje ironie – rondom 

gebeurtenissen veelal in en rond Beckum, Hengelo en de rest van 

Nederland heeft afgelopen tijd weer voeding gekregen. Enkele 

spraakmakende zaken van de laatste maanden op een rij. 
 

Een repeterend verhaal is de hausse aan artikelen de laatste jaren in 

Tubantia over de marktplein ontwikkeling in Hengelo. We dachten dat 

begin dit jaar dan eindelijk ‘een levensvatbaar ei gelegd zou worden’ 

over een breed gedragen inrichtingsplan. Maar ja, Hengelo kennende, 

werd medio februari alsnog met fantasievolle argumentatie een extra 

dimensie toegevoegd. De Brinktoren dus, daar moest iets aan 

veranderen. Wat zeg ik, zou helemaal opnieuw moeten worden 

opgericht met verschillende nieuwe functies. De Doe Toren, dat moet 

‘m worden! Opdat de binnenstad nóg meer reuring krijgt, veel meer 

publiek trekt  en inkomsten genereerd. ‘Zou onbegrijpelijk zijn als de 

gemeente deze kans zou laten liggen’, wordt nog maar eens ingekopt… 

Nou maar eens snel weer om de tafel gaan zitten met betrokken partijen, 

zou ik zeggen! 

Maar het Doe Toren plan werd al snel gepareerd. De gemeenteraad 

Hengelo is enthousiast over het laatste gelanceerde herinrichtingsplan 

en lijkt 31 maart definitief groen licht te geven. Er wordt overigens nog 

wel gestoeid over enkele benodigde extra miljoenen, maar alla.  

Bovendien; “voor realisatie van een DoeToren plan is momenteel geen 

geld beschikbaar”, was de eerste repliek. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd… 
 

We werden op onze wenken bediend! 

Akkoord over marktplein, kopte Tubantia op 1 april. (Ja op 1 april 

dus, maar voorwaar geen 1 april grap…). De Torenkamer, zo heet het 

ambitieuze plan nu. Waarbinnen aan vrijwel alle wensen van talloze 

Hengeloërs min o f meer is voldaan, zullen we maar zeggen. Met oa. 

waterpartijen, (meer) variatie met bomen, een creatief overdekte 

rooftopbar en verplaatsing vd. beren. Er wordt nog wel gesteggeld over 

het uiteindelijke financiële plaatje, maar ach, er moet toch wat te 

debatteren blijven….  
 

In diezelfde Tubantia uitgave van 27 februari  kondigt ook journalist 

Jan Ankoné zijn afscheid aan. Hij beëindigd zijn loopbaan na meer dan 

34 dienstjaren bij de Twentsche Courant en Tubantia in de kantoren 

Enschede en Hengelo. Hij was de laatste pakweg 15 jaar ook geregeld 

verslaggever van Beckumer zaken. Daarbij werd wel eens argwanend 
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door betrokkenen naar zijn verslagen over plaatselijke gebeurtenissen 

gekeken. Soms ietwat gekleurd, wel eens onvolledig, waarbij men de 

indruk kreeg dat hij meningsverschillen extra uitvergrootte. Beckum 

dus (onbewust?) niet positief in het nieuws bracht. Maar ja, dat is 

journalistiek, daar moet je tegen kunnen, toch? ‘Het is volbracht’, kopte 

Ankoné zwaarwichtig in zijn afscheidscolumn Zijdelings. ‘Aju en 

goodgoan’. Van hetzelfde, Jan. 

 

In diezelfde column Zijdelings schreef Michel Hasselerharm – ook 

Tubantia journalist - enkele weken later over het besluit Marktplein 

herinrichting. En haalde daarnaast het TVO besluit tot verkoop 3e veld 

aan. Om tevens enigszins geringschattend de plaatselijke situatie te 

duiden. “Zo’n 17 huizen op dat veld terwijl er wel 70 nodig zijn in het 

dorp van zo’n 550 inwoners rondom de St.Blasius waar de keuze tot de 

juiste bouwlocatie voor die huizen het dorp doen splijten”. En ook; 

“veel Hengeloërs zien Beckum als een hinderlijke onderbreking voor 

een snelle rit naar Haaksbergen”. Hasselerharm wil echter geen 

zuurpruim zijn en wenst aan het eind van zijn column Beckum veel 

levensvatbaarheid en Hengelo een centrum dat bruist van het leven. 

Dan weten we dat ook weer! 

 

Een heel ander kapittel. Nederland raakt in de ban van het komende 

Eurovisie Songfestival. En wil er een uniek spektakel van maken. Nou 

zijn we al jarenlang verwend met dit commerciële fenomeen, vaak hoe 

gekker hoe mooier/beter…Jeangu Macrooy is de naam… Een 

Surinamer (met een beetje roots in Enschede), vertegenwoordigd 

Nederland. ‘Bird of a new age’, het lied klinkt indrukwekkend. En hoe 

hij zich bij de introductie begin maart heeft uitgedost is even 

indrukwekkend! Gekleed als een heuse vogelverschrikker, wel te 

verstaan met wuivende piekharen. Maar we wensen hem natuurlijk veel 

succes… Dat dan ook wel weer! 
 

Coronacrisis, besmettingen, wereldwijde maatregelen en verwoede 

pogingen om de virus te bestrijden met toediening van vaccins. We 

hebben er al ruim een jaar indringend mee te maken. En actueel is thans 

de brede discussie welke bevolkingsgroepen moeten nu het eerst geprikt 

worden. En vooral ook; welk vaccin geeft nu het beste resultaat voor 

een veilige gezondheid. Het zal in iedere persoonlijke situatie spelen. 

Ook in en rond Beckum is deze maanden het dagelijks een 

discussiepunt. “Ben jij al opgeroepen voor de eerste prik. En waar moet 

je dan  naartoe. Welk vaccin krijg je toegediend. Wij krijgen binnenkort 

al de tweede prik, hoe kan dat. Toch vreemd dat er niet beter wordt 
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gecoördineerd” Bovendien worden vraagtekens gezet, waarom 

sommigen zo ver weg moeten voor de prik ? In Beckum moeten 

sommigen naar Almelo, Enschede Oldenzaal, Borculo of nog verder 

zelfs… 

Maar uit eigen ervaring…de 1e prik in Enschede bij het Colosseum was 

op zondag 18 april een positieve belevenis. Vele honderden  personen 

werden in een perfect geoliede organisatie opgevangen, gecontroleerd 

en gevaccineerd. Waarna in een grote ruimte iedereen  15 minuten ‘op 

adem kon komen’. Prima dus!   

                                                                                           BBB redactie 

 

 
JAN WIJLENS DANKT DE TVO FAMILIE! 
 

Beste TVO familie. 
 

Langs deze weg wil ik jullie nog heel hartelijk bedanken voor de 
geweldige aandacht en cadeaus die mij ten deel zijn gevallen bij 
mijn afscheid uit Nederland. Speciaal alle mensen die financieel 
een duit in het zakje hebben gedaan, worden bedankt.  
 

Dat zijn alle namen die ook op de prachtige oorkonde vermeld 
staan, namelijk: Alex Vossebeld, Eddie Drenth, Harrie Rupert, 
Louis Ezendam, Alfons Harink, Harrie Temmink, Trudy Mentink, 
Alfons Derkink, TVO voetbal en Omnibestuur, Harrie Jannink, 
Martin Waanders, Gerard Lelifeld, Theo Wijlens, Alwies Derkink, 
Ronnie Morsink, Harrie ter Woerd, Johan Bauhuis, Herman Bunte, 
TVO volleybalbestuur, Hennie en Ria Assink, Han en Ellie van der 
Kuil, Jan Ottink, Harrie Annink,  Harrie Wielens, Henk Eijsink, Minie 
Waanders,Jan Waanders, Oscar Koppelman, TVO handbalbestuur. 
 

Een indrukwekkend aantal prominente TVO leden en instanties waar ik 
gedurende vele jaren zo goed en intensief mee heb samen gewerkt. Een 
fantastische geste.. 
Ik zou zeggen, good goan en tot ziens in Litouwen, iedereen is van harte 
welkom. 

 
Ons adres  luidt:Sodininku g. 35,  LT 46377, Kaunas, Litouwen. 
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Beste ouders van toekomstige peuters  
van peuterspeelschool de Bleek 
 
Al bijna 4 jaar zitten we met de peuterspeelschool in basisschool de Bleek 
en vormen samen met de BSO IKC de Bleek. Vanaf de meivakantie zijn 
we met 10 peuters en komt er een nieuwe collega bij. Om de planning 
voor volgend schooljaar te maken is het belangrijk om de peuters die in 
de toekomst bij ons komen spelen alvast op te geven. Dit kan vanaf 2 
jaar, maar dit kan natuurlijk ook later. 
  
Op dit moment is het door Corona jammer genoeg niet mogelijk om een 
keer te komen kijken. Daarom vertellen we graag hoe een ochtend er 
uitziet. 

• Elke ochtend beginnen we in de begroetingskring. We zingen het 
liedje goedemorgen en de peuters mogen iets vertellen wat ze 
mee gemaakt hebben en doen we een activiteit. Dit kan een 
boekje voorlezen zijn of een taalspelletje. 

• Daarna mogen de kinderen vrij spelen en maken we eventueel 
een werkje over het thema. 
Ze kunnen in de huishoek, leeshoek of bouwhoek, een puzzel of 
spelletje maken en ze mogen altijd tekenen, kleuren of plakken.  

• Na het vrij spelen ruimen we samen op en eten we fruit en 
drinken we roosvice. 

• Dan is het tijd om samen met groep 1 en 2 buiten te spelen.  

• Op maandag gaan we na het buiten spelen nog even in de kring 
om een klein spelletje te spelen of een paar liedjes te zingen. Om 
11.00 uur is het tijd om naar huis te gaan. 

• Op woensdag mogen de peuters na het buiten spelen weer vrij 
spelen en gaan rond 11.45 uur in de kring om nog een boekje 
voor te lezen, een spelletje te spelen of wat liedjes zingen. 

Maar het belangrijkste is natuurlijk  dat het kind zich veilig voelt en 
plezier heeft. 
 
Voor meer informatie kun je bellen met:  
Ellen Wolkotte, waarnemend directeur 06-14960838 
Ellen Koster, pedagogisch medewerkster 06-14132524 
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Onze peuters zijn creatief en actief! 
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Voortgang verbouwing Libanees Restaurant 
 
Ondanks dat de horeca al een jaar gesloten is, op een paar 

versoepelingen in de zomermaanden na, ziet iedereen die over de 
Haaksbergerstraat rijdt de vorderingen van de verbouwing van 

voorheen Kings Wok. Er staat een prachtig serre-achtig bijgebouw 
aan de Beckumse kant en de werklui lopen af en aan.  

 

Eigenaar Maykel Mirza licht toe: “Het schiet mooi op, we zijn voor 
80% klaar met de verbouwing van fase I. Wij hopen dat we de eerste 

of tweede week van mei open mogen, maar dat is natuurlijk 
afhankelijk van de eventuele versoepelingen van het coronabeleid. 

Maar als het kan, dan zijn wij er klaar voor.” 
De hand wordt dus gelegd aan de laatste details. Later in het jaar 

wordt fase II opgestart. Dat is de verbouwing van de zaal aan de kant 
van de Haaksbergerstraat en rotonde. Maykel: “Maar voorlopig 

richten we ons op de afronding van fase I. We kunnen het niet 

afwachten om open te gaan”.  
 

En met Maykel kan menig Beckumer het niet afwachten om de 
Libanese keuken te proberen. We wachten allemaal met smart op 

versoepelingen van het coronabeleid. Wat gaan wij de horeca allemaal 
steunen, als het weer kan!! 

Bernadette Morskieft 

 

In dankbaarheid gedenken wij…. 
Na een voltooid leven is op 88-jarige leeftijd Lien Morskieft-Graave 
overleden. Al 15 jaar woonde ze in Delden op De Wieken en de laatste jaren op 
het Elisabeth, maar het grootste gedeelte van haar leven woonde ze in Oele 
waar ze als echtgenote van Herman de scepter zwaaide aan de Vöckersweg. Na 
het veel te vroege overlijden van Herman was zij de stabiele factor voor haar 
vijf kinderen en inwonende schoonvader. Aandacht, zorg, interesse, humor en 
veel koffie; dat waren enkele kenmerken en zo zorgde ze ervoor dat iedereen 
een goede fundering had om in die zware tijd door te gaan. Ze was een 
gastvrouw puur sang, hield van het aangeloop en genoot bijvoorbeeld van de 
examenfuiven die bie ’n Dekker in de schuur werden gevierd in de jaren 80 en 
90. De laatste jaren liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek. Ze heeft 
in die periode ook verschillende keren bij Petrus voor de Hemelpoort gestaan. 
Het was nog niet haar tijd, ze zei hier zelf op: “Ik goa aan de veurkaant noar 
binn’n hen en goa d’r an de achteringang wier oet”. Op 26 maart bleef de 
achteringang gesloten. Wij wensen de hele familie veel sterkte toe.  
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Ervaringen opgedaan bij  
het stembureau in Beckum 

 
Waar in het verleden mijn vader regelmatig met verkiezingen op het 
stembureau in de Oelerschool zat, had ik mij bedacht, na herhaaldelijke 
berichtgeving in kranten, nieuws en social media, om mijzelf aan te 
melden om zitting te nemen op het stembureau. In verband met de 
coronamaatregelen waren er deze keer meer mensen nodig dan normaal 
het geval was. De aanmelding was via internet snel gedaan. En waar het 
vroeger waarschijnlijk een kwestie van gezond verstand was en gewoon 
doen, kwam men nu met een behoorlijke online cursus en een serieus 
examen als voorbereiding op de proppen. Na het een en ander 
doorgeworsteld te hebben en geslaagd te zijn voor het examen kon ik 
zitting nemen op het stembureau in Beckum. 
 
We moesten ons om 7.00 uur melden in de kantine van TVO waar de 
materialen klaarstonden zodat we het stembureau konden inrichten. De 
taken waren snel verdeeld en vanaf 7.30 uur was er de mogelijkheid om 
de stem hier uit te brengen. Sommigen konden het niet afwachten en 

stonden om 7.20 uur al voor de deur      . Niet helemaal wetend wat we 

verwachten konden, zijn we vol enthousiasme van start gegaan. 

 
Het stembureau in de Beckumer sportzaalkantine; het was allemaal 
goed voor elkaar! 
 
Al snel bleek dat we een goede opkomst verwachten konden. En dan is 
het leuk om als inwoner van Beckum deze functie te mogen vervullen. 
Waar onderling contact door alle corona toestanden bijna een jaar 
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behoorlijk beperkt is gebleven, bracht deze dag veel korte gesprekken 
met iedereen. Mooi om te zien dat de mogelijkheid van stemmen zo goed 
benut is in Beckum. Jong en oud waren volop vertegenwoordigd en waar 
menigeen geroutineerd de stem van zijn of haar keuze maakten, zag je 
de jonge stemmers vaak even twijfelen en zoeken hoe het in zijn werk 
ging. Alleen dat onwijs grote stembiljet zorgde in menig hokje voor een 
ware worsteling, want hoe vouw je dat ding weer op? Door de grote 
biljetten ontstond het probleem dat de stembus vol raakt, maar zelfs 
hiervoor hadden we een mooi stukje gereedschap in de vorm van een 
bezemsteel tot onze beschikking. Koffie en thee was snel gezet en vanuit 
de gemeente werd er lunch en een warme maaltijd verzorgd. 
 
Tot 21.00 uur was er gelegenheid om te stemmen en daarna kwam de 
uitdaging van het stemmen correct te tellen. Een hulpploeg van twee 
personen kwam om mee te helpen met het sorteren en tellen. Ook hierin 
werkte de omvang van het stembiljet niet echt mee, maar uiteindelijk is 
het allemaal goed verlopen. De totalen klopten dus een hertelling was 
gelukkig niet nodig. Rond 23.15 uur was alles afgerond en konden we 
met een verklaring met betrekking tot de avondklok moe maar voldaan 
richting huis. 
Rest mij nog om de collega stembureauleden te bedanken voor de leuke, 
gezellige dag. 
 
                                                                          Marianne ter Bekke 

 
REUMANEDERLAND 1e NATIONALE COLLECTE 

DIGITAAL WAS EEN SUCCES! 
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In maart 2021 vond de eerste digitale collecte van ReumaNederland plaats. 
Ook in Beckum/Oele/Stepelo hebben zich hiervoor 6 collectanten ingezet!  
Deze collecte was nu niet alleen in je eigen buurt maar vooral ook via mail, 
facebook, WhatsApp -contacten van familie, vrienden en bekenden. 
 
De opbrengst voor deze collecte was € 543,50. 
 
Samen heeft de landelijke thuiscollecte ruim € 400.000 opgehaald. Een 
fantastisch bedrag. Met deze opbrengst maakt ReumaNederland betere 
behandelingen en baanbrekende oplossingen voor mensen met reuma mogelijk.  
 
HARTELIJK DANK aan alle gulle gevers en HARTELIJK DANK aan de 
collectanten. 

 
 

Zonnebloem Loten 2021 
 
Wij als vrijwilligers van de Zonnebloem, kunnen net als vorig jaar in 
verband met de Coronacrisis, geen loten verkopen bij u aan de deur.  
Toch willen we iedereen  graag de gelegenheid bieden om loten te 
kopen. Van elk verkocht lot gaat een bedrag van € 1,50 naar onze eigen 
afdeling,  
 
Zo hebben we in Coronatijd onze gasten het afgelopen jaar op 
verschillende momenten een attentie gebracht.   
Draagt u de Zonnebloem een warm hart toe en wilt u wel loten 
kopen(deze kosten  € 2,00 per lot)dat kan als volgt:  
Stuur een mail naar marianjannink@hotmail.nl   met uw  naam, adres 
en het gewenste aantal loten .  
 
Maak het bedrag over op rekening NL06RABO 0397 5198 18  ten name 
van Zonnebloem Beckum onder vermelding van ‘Loten’. Na ontvangst 
van uw betaling ontvangt u de loten thuis. 
Of bel: Truus Kamphuis 06-1034973 of Els Harink 06-41733419 dan 
worden de loten bezorgt en kunt u contant afrekenen. 
 
                                             De Zonnebloemvrijwilligers van Beckum 

 
 

mailto:marianjannink@hotmail.nl
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U leest het goed: HET TVO GILDE zorgt voor extra impuls voor de sport, vandaar 
de vele positieve waarderingen voor deze niet meer weg te denken “club”. 
Dit is mede te danken aan één van de initiatiefnemers die vanaf de oprichting 
in 2000 voorzitter is geweest, nl. Jan Ottink. 
In september 2020 gaf hij de bekende pijp aan Maarten. Voor een afscheid ging 
het allemaal  te kort om, maar we zullen tijdens de komende jaarvergadering 
op een gepaste manier hierop terugkomen. 
Ondertussen heb ik deze eervolle taak overgenomen en vormen we samen met 
Annelies Ezendam (pen. meester) en Harrie Jannink (secr.) het TVO GILDE 
bestuur. 
Het TVO GILDE heeft 88 leden, hetgeen betekent dat s.v. TVO 88 jaar bestaat. 

Dit ledenbestand heeft ervoor 
gezorgd dat we meerdere 
donaties hebben kunnen 
uitvoeren. Zo hebben TVO 
Handbal en Volleybal een 
bijdrage gekregen voor Sportlink 
en een IPad. Ook is er een 
heather aangeschaft voor de 
kantinetent. Daarnaast is het ook 
vermeldenswaardig dat er 
jaarlijks een bijdrage gaat naar 
het onderhoud van de Beckumse 
AED’s. De grootste donatie ging 
naar TVO Voetbal voor het 

straatwerk langs het nieuwe hybrideveld. Onlangs is er een tegel gelegd met de 
opdruk HET TVO GILDE PAD. 
Voor de herplanting van bomen ligt er tevens nog een aanvraag. Dat zal op zijn 
vroegst in de herfst gebeuren. 
Het Gildebord in de kantine is toe aan een onderhoudsbeurt. Door verschillende 
lettertypes is deze sterk verouderd. Het gemaakte ontwerp geeft een duidelijke 
verbetering. 
Dat zijn al met al heel wat acties die mogelijk zijn (of worden) gemaakt door de 
gildeleden.  Dank daarvoor. 
 
                                                    Met vriendelijke groet, Alfons Harink (vz) 
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Dankbetuiging 

 
 
 

Op zaterdag 1 mei is de Sam’s  

kledingactie Beckum. U kunt  

uw gebruikte kleding en schoeisel  

inleveren bij ’t Proggiehoes  

van 10.00 – 13.00 uur. 
 

 
 

 
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 
 

  1 mei  Sam's kledingactie voor gebruikte kleding en schoeisel 
  bij 't Proggiehoes. Van 10.00 – 13.00 uur 
15 mei  Oud Papier 
18 juni  Oud Papier 
 
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2020-2021 
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 u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is echter wel 
informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen nodig.  
Dus iedereen die iets organiseert of in 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 de BBB. 
 
 

Koningsdag in Beckum 
Aanpassen aan de omstandigheden. Dat was het credo dit jaar bij 
basisschool De Bleek. En dat hebben ze prima opgepakt. Afgelopen 
vrijdag was de school binnen en buiten versierd, er was muziek en de 
kinderen en leerkrachten waren feestelijk getooid. Veelal in oranje en 
geschminkt in diverse kleuren. 
Dinsdag 27 april was een fietstocht uitgezet. Alle leerlingen tot 12 jaar 
fietsten mee en ook vaders en moeders waren van de partij. Met 
natuurlijk de nodige versnaperingen onderweg. 
 

Tja, dan denk je weer terug aan de tijden van weleer, toen Koningsdag 
in volle omvang werd gevierd. Nog maar drie-vier jaar terug. Met als 
trefpunt de school, speelplaats, sportzaal en TVO kantine. Honderden 
vierden dat feest met ballonnen Beentels kabaal, spelletjes en volle bar. 
Dat was eens, wanneer weer?  Die corona hé, alles is ongewis…. 
                                                                                  BBB redactie 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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DEZE MAAND…. in één volzin 
Geen Pinksterfeesten, geen Muiterweek, geen competitievoetbal meer, pas 
vanaf 28 april mondjesmaat winkels en terrassen bezoeken, wat leven we in 
een armoedige culturele wereld, waarin ook de politiek door diverse incidenten, 
leugens en wantrouwen op haar grondvesten schudt en ene Poetin weer met 
dreigend wapengekletter de Westerse wereld extra op scherp zet en dat laat 
onverlet dat één zwaluw nog geen zomer maakt en het eerste kievitsei zelfs 
door de nachtvorst zou zijn gesneuveld en in Beckum… gaat alles z’n gangetje, 
maar houdt de woningbouwplannen de gemoederen danig bezig!!! 

 
NOSTALGIE BECKUM…. 

 
En wat te denken van deze klassieker; kruidenierswinkeltje in Beckum in de 
50-60er jaren. Dien Boenders bij de ingang van het pittoreske winkeltje van 
Boenders. Alles volgepakt in een kleine ruimte van zo’n 5 bij 5 meter. Waar 

Herman Boenders eerst rondreed door de buurtschap om ‘bosschoppen op te 
heur’n’, die in het bosschoppenbeukske te notear’n om die later in de week te 
bezorgen. Eenzelfde soort winkeltjes waren er toen bij oa. MentinkHendrik, de 

Kolle (korte periode) Sentker en wellicht nog meer…… 
 

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fid%3D1763514867247877%26story_fbid%3D2748463845419636&psig=AOvVaw3LanIwHaUb9DCvP612Slm8&ust=1611047747103000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKju8NySpe4CFQAAAAAdAAAAABAD

