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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…………….……………………………… 5 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Deze BBB uitgave is vrijdag 28 mei verschenen ipv. woensdags. En er is 
weer veel te melden over allerhande ontwikkelingen, meningen en 
verslagen in ons dorp. Kortom; we gaan onverdroten door met het 
informeren over Beckumer- en andere zaken in deze mei BBB!!! Want 
BBB Blijft Boeien… 
 

TVO voetbal biedt aan alle seniorenteams incl. eerdere 45 
plus/7tal spelers plus het JO19 team een mooie gelegenheid om 
het bijna voetballoze seizoen toch waardig af te sluiten. Op 
zondag 6 juni met een gezamenlijk toernooi op de Kruudnhof. 
Aanvang 10.30 uur. Nadien gezellig nakaarten met hapje en 
drankje. Beperkende regels inzake corona dienen in acht te 
worden genomen!! 

 
De allerjongste TVO  pupillen JO7 oefenden thuis voor het eerst 
tegen Hoeve V. Het leek een beetje op peuters van TVO tegen 
kleuters uit Is.Hoeve – kop groter –  maar het liep allemaal gezellig, 
enthousiast door elkaar en bij 6-12 ongeveer was de eindstand. 
 

Vorige maand werd de vrijwillige lezersbijdrage BBB  over 2021 weer 
gevraagd. Denkt u aan uw bijdrage als waardering te doneren, DANK! 
 

WAT STAAT VOOR DE JUNI BBB IN DE PLANNING ? 

• Woningbouw voortgang wordt belicht, hoe staat het er nu ermee? 
• Deel 4 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 23 JUNI 2021 
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Wat U Leest In Deze Mei BBB 
• LAATSTE WEEK NIEUWS ,  

• INHOUDSOPGAVE  
• VERSOEPELINGEN -2x- KNITTO 

• GEMEENSCHAPSGEBOUW BECKUM; VERDERE STUDIE 

• PLAN VERFRAAIING TVO-ENTREE KANTINE 

• KONINGSDAG BECKUM 

• LUK AKKEFIETJES, HEKSELMESIENHARRY 

• THEO WIJLENS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

• LUDIEKE UITSMIJTERS 

• TWINTIG VOORZETTEN OP SIDO OEVERING 

• OUDE DOOS; MISDIENAARS JAREN ‘50 

• FANTASIE-WIST U DATJES IN SPORTLOOS TVO SEIZOEN 

• IN MEMORIAM JAN OTTENSCHOT 

• HET VERDWENEN HERTJE 

• GEEN ZOMER- EN PINKSTERFEESTEN DIT JAAR 

• HET NIEUWE NORMAAL; OSSENNIEUWS 

• ONLINE ENTERTAINMENT SHOW, KLASSE… 

• VROUW ACTIEF BECKUM NIEUWS 

• OP DE ZEEPKIST- IK VIND DAT – DEEL 3 

• DANKBETUIGING 

• WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK  

•  DATUMBANK 

• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 

• NOG IETS OVER DE WONINGBOUW… 
 
 
 

 

VERSOEPELINGEN -1-…. 
Jazeker, het loopt gestaag maar onmiskenbaar terug. De corona 
besmetting is sinds januari niet zo laag geweest, zeggen de 
geleerden, zeggen de cijfers. Net nu de versoepelingen op 19 mei 
zijn ingegaan, kan men ruimer ademhalen. Hopen dat het nieuwe 
normaal dichterbij kan komen en wel definitief. Alhoewel dat nog 
geen garantie biedt voor de verdere toekomst, schatten ook de 
virologen in.  
                                                                                                 KNITTO  
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Beckum kan verder met onderzoek  
naar gemeenschapsgebouw(en) 
 

Het is een tijdje geleden dat u over de werkgroep 
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (werk-
groep onder het Dorpsplan Beckum-Oele) kon lezen. Dat 
klopt. De woningbouw in Beckum kreeg prioriteit en een 
aantal van ons hebben 2,5 jaar op hun handen gezeten. 
 
De noodzaak voor een lange termijn visie voor onze 
gemeenschapsgebouwen is er echter niet minder om geworden: Dit 
wordt beaamd in de Omgevingsvisie Hengelo Buiten uit uit mei 2020, 
dat na de zomer 2021konkreter wordt gemaakt in een 
Omgevingsprogramma deelgebied Beckum. 
Verder is er een besluit om de kerk nog tot 1 juli 2022 open te houden, 
in afwachting van plannen. Tot slot heeft ‘t Proggiehoes een lastig jaar 
gehad, omdat de activiteiten door Corona werden beperkt.  
 

Maar er is ook goed nieuws. De Dorpsraad Beckum heeft eind 2020 
een bijdrage ontvangen van provincie Overijssel, uit de subsidiepot 
voor Vitale en gezonde samenleving. Ook gemeente Hengelo 
draagt bij via de Kerkenvisie en het Dorpsplan. De werkgroep 
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen gaat nu samen met 
de inwoners en verenigingen op zoek naar een centrale locatie 
waar sociaal culturele, sportieve, religie en onderwijs in een of 
twee gebouwen samengebracht kunnen worden; dit is onderdeel 
van het Masterplan fase 2 voor het dorpshart. 
 
We hebben met deze bijdragen zelf een architect kunnen inschakelen, 
die destijds ook betrokken is geweest bij het project ‘Kerk in de steigers’ 
(www.lksvdd.nl uit Enschede). Bekeken wordt hoe de actuele en 
toekomstige wensen van de Beckumer bevolking en verenigingen 
passen: 

• Variant A: in ons kerkgebouw met daaraan gekoppeld ’t 
Geertman 

• Variant B: een nieuwe Multifunctionele accommodatie MFA, 
waarbij de kerk een andere functie zou kunnen krijgen. 

http://www.lksvdd.nl/
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Die twee varianten (kerk – Geertman en complete nieuwbouw) zijn met 
de Beckumer gemeenschap medio 2018 afgesproken. En daarmee gaan 
we nu aan de slag. 
 
Intussen is ook TVO actief op zoek naar een langgekoesterde wens om 
de kantine uit te breiden. De vraag is hoe verhouding een korte termijn 
verbouwing tot een lange termijn visie waar alle functies centraal in 
Beckum bijeen komen in een huidig of nieuw gebouw?  
 
Samen met de architect krijgen we voor beide globaal de bouw- of 
verbouwingskosten inzichtelijk alsook de balans tussen jaarlijkse kosten 
en opbrengsten, de zogenaamde exploitatie. Want dit willen we 
vergelijken met wat de gebruikers en verenigingen nu kwijt zijn. En hoe 
dat zich ontwikkeld in de komende jaren? Kiezen we wel voor een 
duurzame oplossing? 
 
We proberen na de zomer een of twee bijeenkomsten te organiseren 
voor de Beckumer bevolking, net als in 2018, toen we de vraag hebben 
gesteld: wat heeft Beckum nodig om in de toekomst leefbaar te blijven. 
Nu willen we beantwoorden in welke ruimte(n) dit het meest gewenst 
en haalbaar is. 
 

Gerard Lansink Rotgerink   -   Richard ter Avest 

 

 
 
VERSOEPELINGEN -2- 
Ondertussen mag trouwens ook wel aangetekend worden, dat die 
versoepelingen enkele regels bevatten, die alle logica tarten. Neem nu 
die regel van terrassen open stellen. Die zijn verruimd naar 06.00 uur 
tot 20.00 uur. Ben je mooi klaar mee. ’s Morgens extra vroeg uit de 
veren, dikke jas aan en vanaf 06.00 uur al op het terras; ‘ober die er nog 
maar een rondje in’. Maar geen kip te bekennen… Feit is wel dat in de 
loop van Hemelvaartsdag de Beckumer horeca terrassen goed tot flink 
vol zaten. Dat dan ook wel weer…. 

                                                                                                 KNITTO 
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PLAN VERFRAAIING KANTINE-ENTREE TVO  
 

Onlangs is via verschillende kanalen bekend gemaakt dat er een vergunning is 
verleend aan TVO voor de verfraaiing van de kantine entree bij ’t Geertman. 
Hierover hebben we als bestuur een aantal vragen ontvangen: 
 

Waarom wordt de kantine aangepast terwijl er ook een werkgroep Toekomst 
Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG) actief is? 

Als sportvereniging zijn we continu bezig om de accommodatie voor onze leden 
op een zo hoog mogelijk peil te houden. Een kantine met een moderne 
uitstraling hoort hierbij. Een goed draaiende kantine zorgt ook voor een 
belangrijk deel voor een dekkende exploitatie van TVO. Omdat het tijdspad voor 
het mogelijke toekomstige Beckumer Gemeenschapsgebouw onduidelijk is, 
hebben we besloten ook een vergunning voor verfraaiing van de kantine aan te 
vragen. Zo willen we zelf grip kunnen houden op onze toekomst. Wel hebben 
we binnen de werkgroep gevraagd om een concrete planning te maken zodat 
we als bestuur de juiste keuzes kunnen maken. 

Wanneer wordt gestart met de aanpassing? 
Of en wanneer er wordt gestart met de aanpassing is afhankelijk van twee 
zaken: 

1. De snelheid waarmee een toekomstig Beckumer Gemeen-
schapsgebouw tot stand komt: Wanneer de realisatie ervan binnen 
afzienbare tijd plaats gaat vinden, is de verfraaiing van de kantine 
wellicht niet aan de orde of onderdeel van het totaalplan. 

2. Het parochiebestuur moet instemmen met de bouw, omdat een deel 
van de werkzaamheden op de grond van de kerk plaats zal vinden. 
Aangezien het parochiebestuur ook onderdeel is van de werkgroep 
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen zal hierover continu 
nauw overleg zijn. 

De werkgroep TBG zal in de komende maanden verslag doen van de stand van 
zaken in onder andere de BBB 
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Koningsdag Beckum 
organiseerde dit jaar een fietstocht met spelletjes. Helemaal coronaproof 
en hardstikke gezellig! 
24 gezinnen deden met de kinderen mee met deze 15 km lange route. 
Onderweg waren er verschillende spellen, zoals het Wilhelmus zingen, 
fluiten en dansen en daar een selfie van insturen. Bij het Wapen van 
Beckum,’Fleur de Sel & Cafe Halfweg   
kregen deelnemers wat lekkers om af te halen. Kortom hardstikke 
gezellig! 
Wij mochten mee doen, de route gebruiken, en hebben er een speciale 
koningsdagsportvlog van gemaakt. Deze komt donderdag samen met de 
route online. gewoon weer om 18:00 uur. 

: Remco Ditmar 
 

 
 

 
Foto-impressie met rechts mystery-

guest 

 

https://www.facebook.com/Koningsdag-Beckum-628095610866292/?__cft__%5b0%5d=AZUF7wWvGXTGBysErpf6Wpa2O3PO550mWXps08S9a2cZSJG1L_eqKEnkZA0ouAbBz_iwyISZzjBDQ48yz0w8psqdp_X2UtZr0WKWIC8zLzcC9tVqYeuOAWIrTIrwPpSOyeiJdENn7QrVok9By1tMW_OkQfTJ0vA7sBVgjNL_B81tHHnyUwdcTjNZa_vJtKgGmuizFRF3UXl682MdhihvJZGn&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Koningsdag-Beckum-628095610866292/?__cft__%5b0%5d=AZUF7wWvGXTGBysErpf6Wpa2O3PO550mWXps08S9a2cZSJG1L_eqKEnkZA0ouAbBz_iwyISZzjBDQ48yz0w8psqdp_X2UtZr0WKWIC8zLzcC9tVqYeuOAWIrTIrwPpSOyeiJdENn7QrVok9By1tMW_OkQfTJ0vA7sBVgjNL_B81tHHnyUwdcTjNZa_vJtKgGmuizFRF3UXl682MdhihvJZGn&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/het-Wapen-van-Beckum-259058737471936/?__cft__%5b0%5d=AZUF7wWvGXTGBysErpf6Wpa2O3PO550mWXps08S9a2cZSJG1L_eqKEnkZA0ouAbBz_iwyISZzjBDQ48yz0w8psqdp_X2UtZr0WKWIC8zLzcC9tVqYeuOAWIrTIrwPpSOyeiJdENn7QrVok9By1tMW_OkQfTJ0vA7sBVgjNL_B81tHHnyUwdcTjNZa_vJtKgGmuizFRF3UXl682MdhihvJZGn&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/het-Wapen-van-Beckum-259058737471936/?__cft__%5b0%5d=AZUF7wWvGXTGBysErpf6Wpa2O3PO550mWXps08S9a2cZSJG1L_eqKEnkZA0ouAbBz_iwyISZzjBDQ48yz0w8psqdp_X2UtZr0WKWIC8zLzcC9tVqYeuOAWIrTIrwPpSOyeiJdENn7QrVok9By1tMW_OkQfTJ0vA7sBVgjNL_B81tHHnyUwdcTjNZa_vJtKgGmuizFRF3UXl682MdhihvJZGn&__tn__=kK-y-R
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Luk akkefietjes… 
Potdaampmie joa, ’n tillifoon hef wal acht kear reenkelt veurige moand 
noa miene schrievereije in dit blѐèrke. De leu waar’n oondersteboam en 
daankboar veur dat relaas oawer kleine oongemak’n, de weg kwiet, 
moondkepkes en leuge knippe. 
Sinds joaren met de busse nor de stad ewes, C&A was vot, Tasche was 
d’r nog wal, doar’n niej kleed koch veur ‘t mèènske, mer de knippe lüüg…  
 
Merre, ik heb al wier’n aandre beleavenis veur oeleu in petto. Mö’j heur’n 
wa’k noe dan wear schriftelijk met ’n bölleke potlood op pepier hebbe 
zet… 
Ie könt gleum’n of nig, merre zee had’n  mie uitgeneurigd um ne 
toosprekke te hool’n. Joa, nig zomar ne toosprekke veur Jangat met ne 
leuge knippe. Nee wisse nig. Het gung um Schurregat’nNaats. Noe zol’t 
oeleu wa dѐènk’n woerumme ik den Naats mos toosprek’n, mer dat za’k 
oeleu hoarfien uit de deuke doon. Naats was viemveartig joar warkzaam 
wes bie ’t plorrenfebriek Den Leugen Melzak. En har al dee joar’n wa 
doezenden leuge melzekke oawereind zat… Noe gunge met pensiejoen 
en kreeg ne resepsie annebood’n. En zee vreung mie warachtig um’m 
too te sprek’n. Ok al umdat ik vrooger bie dat plorrenfebriek ne wekke 
staatsie harre loop’n. 
 
Afijn, Naats zat in de ketiene van dat febriek in ne gemakstoole en har 
zien beste buis annetrok’n. Noast um zat zien deuske, oetgedost in een  
maantelpekske van twee moat’n te groot en pumps an met verslet’n  
hak’n as of ze waar’n gebroekt bie ’t eapel pot’n…   
Wear afijn, miene toosprekke. Ik pries’n Naats oawer ziene arbeidseetos 
(geet er aaltied in!) en sosiale vaardigheed’n. A’j zoiets zegt kommie d’r 
aai’t met vot en geet erin as kooke. Want kiek, Naats was noe net 
himmoal ginne proatert en zea daags düür gin woard te völle. Dat hoom 
hee eiglijk ok nig want d’r was meespats gin mèènske in de büürt… allene 
leuge zekke. 
 
Mid’n in miene toosprekke ha’j’t schoap an’t driet’n. Den ober strükel’n 
met ’n blad vol dreenk’n oawer de oetgesrekte lange beene van Naats. 
Konsternatie alunne, de glèѐs’n reenkel’n oawer de vloere, de beste 
bokse van Naats kats oonder ’n voesel en ok zien vröwke kreeg ne loage 
met oawer het maantelpekske.  Zee hüül’n as’n mager varken en Naats 
ma poetsen met ne rooi’n zaddook oawer heur natte beene. Ik haal’n 
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vlug den bos bloom’n oet de taske en gaf dee an’t vröwke met de weure; 
ie waar’n al de joarn de steun  en tooverloat veur Naats. Zee keek mie 
an met natte oong, begon oet emootsie te hoos’n en ‘t kuunsgebit 
floep’’n heur zowat oet de moond. 
Kot en good; Naats gung tevrean nor hoes met’n horloosje en ne kater. 
En  zien vröwke was blie’j met ne voss’n boom dee’t neurig water mos’n 
heb’n..    
                                                                        HekselmesienHarry  
  
 

OOK THEO WIJLENS 
lid in de Orde van Oranje Nassau 

 

Het leek voor sommigen als een verassing te komen, maar 
insiders wisten wel beter. In het voetspoor van broer Jan 
Wijlens is nu ook Theo Wijlens  Koninklijk onderscheiden en 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 

Twee broers van de Wjlens familie ‘oet Eule’  die dienstbaar waren voor 
het Beckumer sportgebeuren in alle facetten. En dat over een periode 
van zo’n 50 jaar. Waar Jan in februari onderscheiden werd vanwege de 
speerpunten; 24 jaar voorzitterschap, voortrekkersrol bij de voetbal-
federatie jeugdkampleiding en accommodatiewerk-en coördinator. 
 

Theo (71), vijf jaar jonger, manifesteerde zich vooral bij het jeugdwerk 
als bestuurder,trainer en leider. Hij was een van de voornaamste pioniers 
van de traditionele jaarlijkse oliebollenactie voor de TVO jeugd. En bij 
diverse sportactiviteiten inzetbaar zoals ook regelen zondagse verloting 
bij TVO1 thuiswedstrijden, accommodatiezaken en kantinediensten. En 
maandenlang helpen bij de nieuwbouw van de kleedkamers. Hij is 
gepassioneerd timmerman dus dat kwam goed van pas. Zijn 
timmermanskunsten toont hij ook bij de Bornse basisschool De Vonder. 
De 71-jarige maakt bijvoorbeeld vogelhuisjes met de leerlingen. 
Enkele jaren geleden kreeg hij van de gemeente Hengelo al de Nijverbij. 
Een waardering voor het vele vrijwiligerswerk dat hij tot dan toe voor 
Beckum had verricht. Maar nu dan de ultieme waardering; een Koninklijk 
lintje werd hem opgespeld een dag voor Koningsdag. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 5 2021 
pagina 10 

Dochter Dorien maakte het volgende ‘live-verslag’ van de 
huldigingsceremonie! 
 
“We werden om half 12 opgewacht door assistent van de burgemeester. 
Daaraan vooraf werd Theo in de ochtend uit bed gebeld door de 
burgemeester. Een totale verassing. Met een lekkere kop koffie en een 
taartje werden we binnengelaten in de grote zaal van het gemeentehuis 
samen met nog één andere persoon en haar genodigden. In totaal 
werden er die dag 9 personen geridderd. Marga was er uiteraard bij en 
ook Marleen en Dorien met man en kids. Vanuit TVO waren Alfons en 
John van de partij, zo ook een afgevaardigde van het inloophuis en van 
de Museumfabriek. De burgemeester interviewde Theo en ze liepen door 
zijn vrijwilligersposities en Theo kwam met mooie anekdotes. Zoals hij 
zelf zegt: 'Van vrijwilligerswerk krijg je energie!'. Met een mooie bos 
bloemen en natuurlijk het lintje vertrok het kersverse lid van de Orde 
van Oranje Nassau naar Beckum waar we een fijne middag hebben 
gehad met als afsluiting heerlijke spareribs van Benny”. 
 

 
Theo te midden van zijn belangstellende kleinkinderen; “Kijk zo was het   

bij mijn huldiging vanmorgen”. 
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Marga en Theo Wijlens in de tuin met Alfons Harink en John Frongink, 

TVO afvaardiging (Foto’s facebook) 
 

 

….Uitsmijters.… 
Bij de mondjeskap verplichting zegt de ene tegen de andere; 

makt ze sproal’n, kreij’n en doem’n ok wa verplicht ’n 
strondkapje veurdoon. 

 
Gaat in april eindelijk het terras weer open, zegt de ene 

terrasbezoeker tegen de andere; wat’n dös, wat ’n dös, noe 
geet eendluk ’t terras wear lös 

 
Zien de boeren rond Beckum al die zoolthuisjes in de 

weilanden staan, zegt de ene boer tegen de andere; ik hebt 
nog nooit zo zoolt eget’n…  

 
Op Hemelvaart ziet het ene BBB redactielid het andere 

redactielid op het terras zitten bij het WvB zegt ze lachend; ‘ie 
hebt zeker ok nig lang fietst en bunt alleen ma de stroat 

oawerstok’n…  
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Twintig voorzetten op ……. Sido Oevering 
  
Je hebt in iedere gemeenschap mensen, die zich er als nieuwe 
inwoners meteen thuis voelen. En niet alleen tevreden zijn met 
mooi rustig wonen met het gezin en verder hun eigen leven 
leiden, maar zich ook aangetrokken voelen om iets voor die 
gemeenschap te willen betekenen.  
 
En we mogen ons in Beckum gelukkig prijzen, dat een aantal nieuwe 
inwoners de laatste decennia hun betrokkenheid met het dorpsleven 
vertalen in sociale, culturele of sportfuncties. En dat is zeer welkom, want 
inbreng van nieuwe Beckumers met hun specifieke kwaliteiten op 
bepaalde gebieden moeten we koesteren! En zijn derhalve een welkome 
steun voor diverse instanties. 
Enkele jaren geleden kwam een gezin uit Hengelo in Beckum wonen. 
Aan de Wolfkaterweg voelden ze zich meteen – aan het begin van ‘n 
Hoonhook(!) – thuis. Mede door enkele opgroeiende kinderen raakten ze 
snel betrokken bij schoolzaken en van het een kwam het andere. Hij had 
best interesse in het wel en wee van TVO en mn. meewerken aan 
jeugdactiviteiten was een kolfje naar zijn hand. 
Op vergaderingen proefde hij de gemoedelijke TVO sfeer en voelde zich 
thuis bij de enthousiaste groep bestuurders. Die toch met relatief 
beperkte middelen voor een kleine club als TVO het sportbedrijven met 
goede faciliteiten mogelijk maken. 
Sinds 2016 zit hij in het omni-jeugdbestuur van TVO. En zorgt voor de 
TVO jeugd – naast de competitie - mede voor ontspanningsactiviteiten. 
Alhoewel wat dat betreft het laatste jaar helaas de corona pandemie roet 
in het eten gooide… 

Hoe dan ook, tijd voor de Twintig Voorzetten op Sido Oevering. 

  
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
36 jaren jong, getrouwd met Anna-Marie en 3 kinderen, Aafke, 
Reinder en Fardau. In dagelijks leven ben ik werkzaam bij 
Tecnotion Almelo als product engineer van lineaire motoren. En 
als hobby (als er nog tijd over is) met oldtimer Volvo 66 sleutelen 
en toeren door het land. 
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De sportcarrière: 
Een hele diverse carrière van zwemmen, voetballen, korfbal, 
hockey, fitness, squash en nu zaal voetbal. 
  
Het hoogtepunt: 
Af een toe een kampioenschap of toernooi medaille 

  
Wat de gemiddelde Beckumer zal interesseren; Sido Oevering lijkt 
een typische Friese naam. Of heb ik dat mis?? Liggen daar in 
Friesland dus de roots? 
Ja mijn roots liggen in en rond het Friese plaatsje Boksum, 
vanwege studie ben ik in Twente terecht gekomen. 

  
Wat bracht je ernaar om in Beckum te gaan wonen? 
Vanuit de stad Hengelo, wilden we toch iets ruimer en landelijker 
wonen. Beckum was voor ons ideaal omdat het landelijk is en toch 
centraal ligt bij de diverse uitvalswegen.   

  
En dan natuurlijk de geijkte vraag; hoe bevalt het in het 
Hoonhook buitengebied van Beckum?  
Het buiten gebied bevalt goed, als staat het bordje “einde 
Beckum” voorbij ons huis. We genieten van de ruimte rondom 
huis, daarnaast is het fijn dat de faciliteiten van het dorp dicht bij 
zijn. En Hoonhook is een leuke en gezellig buurtschap.  
  
Hoe zie je de zorg die velen hebben inzake de leefbare toekomst 
van Beckum. Moeten we koesteren dat een dorp met die speci-
fieke kenmerken als Beckum ‘klein blijft’ en mondjesmaat groeit 
of moeten we vol voor forse woningbouw gaan?  
Een gefaseerde groei zou heel goed zijn voor de leefbaarheid van 
het dorp. 
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Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-
sport-aanbod in Beckum?  

Bij de keuze van 
onze nieuwe 
woonplaats was het 
voor ons belangrijk 
dat er wel een 
school was en sport 
voorzieningen. De 
kinderen gaan met 
plezier naar school 
en sport. 
 

Halen jullie bv. 
wekelijks nog een 
visje of stuk vlees op 
het kerkplein bij een 
vd. kramen?  
Niet wekelijks maar 
wel regelmatig 
komen we op de 
markt.  

  
Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproer-
kraaiers, die bij elk akkefietje de straat opgaan en veel te vaak 
de pers halen?   
Euh, “schreeuwers” krijgen te vaak de aandacht van de pers. 
  
 

Wat is voor jou de juiste motivatie om met TVO jeugdwerk bezig 
te zijn? 
Door een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 
  

 

De omni-vereniging TVO draait relatief best goed, ook met  prima 
(jeugd)kaderleden, maar:  
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Ik verwacht dat aantal jeugdleden zal afnemen de komende 
jaren, en daardoor meer samenwerking met omliggende 
sportverenigingen nodig is 

  
 

Na een dag werken is het lekker relaxen op de bank met een 
potje bier / tv kijken / muziek luisteren (welk genre?) / kaarten of 
spelletje met het gezin / gamen: 
De dag doornemen met het gezin, buiten actief zijn.  
   
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/koffie zetten, ontbijt maken/krant 
lezen/kinderen naar school brengen/hond uitlaten/(of anders):  
Tegenwoordig eerst laptop aan en werken, om vervolgens te 
ontbijten en dan verder te gaan met werk, thuis of op het bedrijf. 
    

 

De grootste bewondering heb ik voor mensen die hun droom 
najagen en erger me het meest aan mensen die overal wat van 
vinden en in plaats van dingen gewoon te accepteren. 
   
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, vooral voor 
ouderen, want de jeugd is meer voor de social media: Gelukkig 
staat de BBB ook online, dus voor ieder wat wils. 
  
 

De voorkeur: Bord erwtensoep, humkessoep, stamppot, pasta, 
diner bij kaarslicht of Chinees: s winters een bord stamppot en 
zomers de BBQ. 
   

 

Humor is Youp van ’t Hek, TV kantine, Finkers, Jochem Myer of De 
Sluipschutters of….: The Simpsons 
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar Canada (British 
Columbia) omdat we hier in 2010 zijn geweest en graag nog meer 
willen zien, daarnaast woont er familie die we graag nog een keer 
willen bezoeken. 
  
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Ik draai me wel om en slaap verder 
  
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Geniet van het leven. 
 

Nette jongs! 
 

 
Nette jongs in’t pak met prachtige pofboksen… Beckumer misdienaars 

jaren ’50… Boven vlnr. Jan Wijlens, Geert Pot, Gerrie Pot, Willie 
Koenderink, Gerrit Assink en Jan Vossebeld, onder vlnr. Jan Ottink, 

Alfons Mentink, Hennie Assink (foto Hist. archief Beckum) 
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  Zo had het - fantasievol - kunnen zijn 
…..WIST U DATJES….. 

in deze sportarme periode van 2021 
 

- Volop spanning in de handbalcompetitie waar TVO 1 zich in 
de subtop heeft genesteld na een knappe 24-20 zege op 
WHC…  Dankzij de talentvolle, jeugdige inbreng en 
scoringsvermogen houdt TVO zicht op promotie… Terwijl 
TVO1 voetbal opnieuw kranig de competitie in de 3e klasse 
afgesloten heeft met een driepunter tegen Saasveldia. En 
de zoveelste comeback van de gebroeders Van Klaar was 
daar in combinatie met de heersende weendeier-epidemie 
met te  weinig ‘poes-in’- bal’ mede debet aan…. 

- Achter veld 3 heeft zich een nest konijnen ingegraven. Om 
de overlast tegen te gaan , hebben het TVO 4 en 5 elftal 
onderling vriendschappelijk gespeeld, 3-3 gelijkspel, en 
nadien de konijnen een voor een gevangen en na een 
waarschuwing vrijgelaten. Die trokken gedwee het 
boetekleed aan, hebben de konijnenholen spontaan 
dichtgegooid en huppelden huiswaarts… 

 

- Bij TVO2 tegen Buurse2 laaiden de gemoederen hevig op. 
Na een TVO overwicht en 2-0 voorsprong met rust, scoorde 
Buurse 2-1 en had vervolgens een overwicht. TVO kreeg 
vlak voor tijd een discutabele strafschop die dankbaar werd 
benut door Stef D.2-2. De rapen waren gaar en de 
scheidsrechter van dienst werd na afloop door de boze 
Buurse aanhang in de kleedkamer opgesloten en gegijzeld. 
Na betalen van het losgeld (spontaan bijeen gebracht door 
TVO2 spelers) konden toevallig aanwezige BOA’s de arbiter 
bevrijden… 

 

- De pupillen van TVO JO8 behaalden de eerste winst van dit 
seizoen. Het bezoekende Flamingo’s werd vleugellam 
gemaakt en met 4 ½-2 ½ naar hun nest teruggestuurd.  
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- Nadien sprongen de pupillen spontaan in de vijver en ze 
ontdekten twee zeldzame vissenparen; pir & anha en kabel 
& jauw. Het vermoeden bestaat dat die tussentijds waren 
ontsnapt uit de viskraam van Said op het kerkplein. En 
droogzwemmend in de vijver zijn beland.   

- De beladen partij in de nacompetitie werd op het TVO veld 
gespeeld tussen PIV (plats in viever) en OMH (op 
melkbussen heugte) en werd bij de stand  7-11 afgelast 
vanwege teveel melkbussen op het veld. (En de 
scheidsrechter was ook niet goed te passe…) 

- De TVO kantine draaide volop en ook op het terras bij het 
Geertmanpleintje was een drukte van belang tijdens het 
mix-toernooi met alle teams. Waarbij de ploeg van oud-
Beckumers; VSTR (Van Steunzol’n Tot Rollators) 
ongeslagen het toernooi won. Johan B. kon nadien tevreden 
naast de massaal verkochte gehakballen ook een 
recordomzet aan kratten bier noteren! 

 
IN MEMORIAM 

Ineens kwam dat bericht zo maar uit de lucht vallen. De laatste 
week nog; zo praat je toevallig met hem over alledaagse dingen en 
zie je hem kwiek bezig als lid van de BOP ploeg voor de Beckumer 

parochie. “Ik voel me nog kerngezond” klinkt het overtuigend. 
 

En dan komt ineens dat bericht woensdagmiddag 12 mei.  
JAN OTTENSCHOT is getroffen door een acute hartstilstand, 

reanimatie mocht niet meer baten. Hij overlijdt op 82 jarige leeftijd. 
 

Heel Beckum is aangeslagen dat deze vitale man ons zomaar uit 
het volle leven is ontvallen. 

Jan Ottenschot, een man die nuchter in het leven stond, een 
familieman, trots op zijn gezin. En die bovenal een eigen mening 

had, waar weinig op af te dingen viel.  
Hij was jarenlang actief als collectant in de kerk en verrichtte in de 

BOP ploeg allerhande onderhoudswerkzaamheden voor de 
Beckumer parochie. 

We verliezen hiermee plotseling een nuchtere, sociale dorpsgenoot. 
Het gezin en familie Ottenschot wordt veel sterkte gewenst. 

Redactie BBB 
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Het verdwenen hertje! 
 

 
 

Onlangs was ik samen met mij zus op het kerkhof om het graf van mijn 
moeder een schoonmaakbeurt te geven! 
En het eromheen een beetje te schoffelen en te harken!  
Tot onze verbazing zagen we dat het hertje er was afgehaald, niet 
zomaar een hertje, maar een hertje wat ik zelf op een zwerfkei heb 
geschilderd! 
Dit heeft mij dan ook diep geraakt, ik had dit speciaal voor mijn ouders 
geschilderd! 
 
Nu is mijn vraag; 
Heeft iemand deze beschilderde zwerfkei ook ergens zien liggen, het zou 
fijn zijn dat ik het weer op het graf kan leggen! 
 
Met vriendelijke groet; 
Gerda Wolters 
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Geen ZOMER- EN PINKSTERFEESTEN 
in onze regio 

 
Normaliter hadden we afgelopen weekend de Pinksterfeesten 
Beckum met hel hele dorp gevierd. Wat zeg ik, met de hele regio 
dus. Maar her vermaledijde covid-19 houdt de wereld al bijna 1 ½ 
jaar in een ijzeren greep. Sinds de feesten van 2019 kon de 
Stichting Zomerfeesten Beckum dit megafestijn niet organiseren. 
Ja, de Midwinterfeesten nog een keer. En onlangs die digitale 
bingo/ entertainment show, waar door honderden deelnemers 
enthousiast werd mee gedaan. En door externe omstandigheden 
was ook het oorspronkelijke paradepaardje; As ’n Gek in Drek toch 
al ten dode opgeschreven… Zoutboringen werden op die locatie 
verricht en boorhuisjes geplaatst. Tja, een mooie traditie verdween 
hiermee. Extra jammer! 
In de regio zijn ook de Hoevse, Hengeveldse en Bentelose feesten 
dit jaar afgelast. Maar in Oele gloort er hoop dat eind augustus 
daar de Volksfeesten toch door kunnen gaan. (Een inschatting van 
begin mei!). Zou mooi zijn, wie weet of de corona-dreiging dan 
verder verminderd zal zijn. 
Saillant detail is in Beckum, dat nét na het 100 jarig bestaan van 
de Volks- Zomer- Pinksterfeesten in 2019 de voorzittershamer vd. 
Stichting Zomerfeesten was overgenomen door Pascal Ottink. Na 
een lange dienstperiode (ruim 15 jaar) van Ben ter Avest.  
‘Toch wel apart, ben ik nu 2 jaar voorzitter en we konden nog geen 
Pinksterfeest organiseren…’. Schetst Pascal enigszins berustend de 
stand van zaken. 
 

Zomerfeestvoorzitter Pascal Ottink meldt het volgende: 
Geen Pinksterfeesten dus, maar is er nog kans op een eendaags 
evenement ergens dit najaar? 
Tja een vreemde situatie, ik zit al twee jaar in het bestuur en we hebben 
nog geen Pinksterfeest mogen organiseren. Maar ja, het is zoals het is. 
Hopelijk in 2022 weer  complete Pinksterfeesten. Nog kans op een 
eendaags evenement? Is nog niet te overzien door alle onzekere factoren 
vwb. corona beperkingen de komende maanden.  
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Is er ivm. de lockdown nog fysiek overleg mogelijk met de 
zomerfeest-bestuurders of gaat dat allemaal alleen digitaal? 

We hebben afgelopen jaar bijna niet vergaderd, een paar keer 
online, dat was het wei. 
 

Een midwinterfeest organiseren, zit dat nog in de planning? 

Het zou mooi zijn, voor komende winter. We streven er wel naar 
als de omstandigheden gunstig worden, maar ja die Covid-19 hé. 
Wellicht over enkele maanden meer duidelijkheid.  
 
Kun je in de huidige situatie inschatten of in 2022 opties genomen 
kunnen worden op populaire muziekbands of artiesten? 
Opties nemen daar zijn we nog niet mee bezig. De huidige 
onzekere situatie leent zich niet om een jaar van tevoren al 
afspraken te maken. 
 
Hebben jullie nog contact met buurtdorpen over mogelijkheden/ 
toekomstige samenwerking bij bv. evenementen of tentoptredens?  
Ja, met alle buurtdorpen is jaarlijks overleg. Daar worden wel eens 
gezamenlijk mogelijkheden cq. ideeën geopperd over vormen van 
samenwerking. Maar momenteel ligt er niets concreets.   
 
De feestlocatie Ossenveeld blijft voorlopig de beste optie voor 
Pinksterfeesten Beckum de komende jaren? 
Dat denk ik wel. Het zou voor inwoners van Beckum misschien 
mooier zijn als het dichter bij het dorp gehouden zou kunnen 
worden. Maar laten we eerst maar hopen dat we na twee verloren 
jaren in 2022 weer op de huidige stek normale Pinksterfeesten 
kunnen organiseren. 
 
                                                                                            Redactie BBB 
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PINKSTERFEESTEN BECKUM ‘Tja , das war einmal’. Duizenden bezoekers 
in de feesttent en bij  het spektakel As’n Gek in Drek (foto’s S. Lagewaard) 

 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fhengelo-e-o%2Fde-persprijs-hengelo-2019-gaat-naar~acdc4055%2F&psig=AOvVaw190UaLwkmKJdgnVnzMVQBX&ust=1620892439143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjIwp_Vw_ACFQAAAAAdAAAAABAM
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Het nieuwe NORMAAL 
 

Ze praten er al een jaar of wat over. Het nieuwe Normaal. Maar 
niemand kan toch tippen aan het oude Normaal?  
Die hits zingt iedereen mee! Bökkers deed hun best en kwamen 

misschien een klein beetje in 
de buurt maar die zijn als 
band ook al gestopt. In 
Beckum hebben we ook niet 
echt bandjes of wel? Wel DJ’s. 
Heel veel. Maar geen nieuw 
Normaal.  
 

Waar er muzikaal misschien nog progressie valt te boeken zit het qua 
ondernemerschap wel goed bij de Beckumse jeugd. Want is het je 
bekend dat we sinds kort in Beckum een kledingmerk hebben die niet 
onder doen voor de grote jongens qua kwaliteit en design. Dus dikke 
kans dat je bij het volgende buurtfeest de hippe jongens en meisjes uit 
de buurt in een King Mode outfit ziet lopen.  
 
Wat een creatief, fijn, gezellig en innovatief dorp zijn we op sommige 
vlakken toch he? Een hip kleding merk, eindelijk weer volle terrassen bij 
de lokale horeca en een online entertainmentshow georganiseerd door 
de Pinksterfeesten. Wat wil je nog meer? Ohja! Een referendum over de 
woningbouw! We wachten het af… Tegen die tijd lezen we er wel over 
in dit onafhankelijke maandblad.  

 
Pinksterfeesten Online Entertainmentshow 
Het is al een tijd geleden dat we via onze social media bekend maakte dat er 
voor dit jaar ook geen Pinksterfeesten Beckum mogelijk was. Een grote 
teleurstelling voor het bestuur, alle vrijwilligers en de gemeenschap maar 
uiteraard geheel onbelangrijk als je het vergelijkt met de ondernemers die 
getroffen zijn door het virus en de gezondheid van de medemens.  
Toch hebben we op vrijdag 16 april nog voor een stukje entertainment in de 
woonkamers van maar liefst 200 deelnemers kunnen zorgen tijdens de Online 
Entertainmentshow. Tijdens deze spelshow, waarbij wij als organisatie soms in 
de broek plasten van het lachen, waren er diverse optredens en spelletjes. Er 
was een muziekbingo gepresenteerd door DJ Nick Laarhuis en het energieke 
presentatie duo Beyan Bellers en Wilko Morsink. Verschillende foto uitdagingen 
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en quizrondes werden gepresenteerd door onder meer Lotte Grashof en de 
heren die de techniek verzorgden, Gijs te Lintelo en Thijs ter Bekke, slingerden 
nog een kwartier lang piraten hits de woonkamers in.  
We kunnen terugkijken op een fantastische avond waarbij we vele deelnemers 
blij hebben mogen maken met leuke prijzen. We willen iedereen bedanken voor 
het meedoen en meehelpen aan deze avond en hopelijk tot gauw tijdens één 
van onze evenementen.  
                                                                              Het team Ossennieuws 

 
 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Dag dames, we moeten bijna vragen hoe 
het met iedereen gaat. We hebben 
elkaar inmiddels al zo lang niet meer 
kunnen ontmoeten….. Maar, je zou bijna 
zeggen dat er wat ‘licht aan het eind van 
de tunnel’ komt. 

 
Wij als bestuur zitten in de startblokken 
om als het ook maar enigszins mogelijk is 
nog iets te organiseren als afsluiting van 
dit seizoen. 
HET BLIJFT AFWACHTEN. We houden 
jullie uiteraard op de hoogte. 

 
En voor wat betreft een nieuw seizoen, we hebben een programma klaar 
liggen.  
 
Daar zal het zeker niet aan liggen, maar of we 
er vanaf het begin al gebruik van kunnen 
maken blijft nog wel even onduidelijk.  
We moeten zien hoe Corona zich ontwikkeld.  
 
Blijf gezond en wie weet, tot snel!? 
We houden contact. 
                                                                        Bestuur Vrouw Actief Beckum 
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DE TOESTAND IN DE WERELD! -3-  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;  
Of dat nu een situatie betreft in de nabije dorps omgeving, landelijk of 
elders in de wereld.  
 
En bovendien; het verrijkt dit blad BBB ‘met verdieping van de inhoud’, 
om het maar eens filosofisch te duiden. 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 was het Gijs Nijhof, die helder zijn mening 
verkondigde.  
De 3e person die de zeepkist betreedt en haar mening helder en 
duidelijk verkondigt  is Carla Meenhuis. Carla  volgt vanuit haar huis 
in Oele het sociale, culturele gebeuren in Beckum-Oele op de voet. En 
is een vd; initiatiefnemers bij de jaarlijkse dodenherdenking in 
Beckum. Hieronder haar mening met een duidelijke boodschap! 

 
…Ik vind dat… 

“Er op de toegangswegen van en naar Beckum ontzettend veel zwerfafval ligt! 
Het is absoluut geen visitekaartje voor ons dorp. En nee, dat is niet alleen dank 
zij MC Donalds! De afgelopen weken ben ik, alleen of met hulp van een aantal 
buren, op pad gegaan met een vuilniszak, een grijper, handschoenen en een 
oranje veiligheidsvestje aan. Inmiddels staat de teller op 11 volle blauwe 
vuilniszakken!!! Deze worden door de Gildebor keurig afgehaald bij mij thuis. 
11 volle zakken met voornamelijk blikjes, flesjes, chipszakken, wijnflessen, 
bierflessen, zakdoekjes en mondkapjes!. Ik ergerde me hier al lange tijd aan en 
dus dacht ik; Je kunt je ergeren of je kunt er iets aan doen. Dat laatste heb ik 
gedaan. We hebben nu de Haaksbergerstraat vanaf Bunte tot aan Beckum 
gedaan en ook alle afval uit de sloten gehaald.  
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Ook de Geurdsweg en de Sluitersdijk hebben we gehad. Hiervoor heb ik twee 
lange grijpers en een korte grijper gekregen van 1.30 m en 0,90 m. Daarnaast 
hebben we de Deldenerdijk tot aan de brug gehad. Afschuwelijk hoeveel afval 
hier lag. Zo’n prachtige natuur! Daar zou je toch zuinig op moeten zijn? Helaas 
zijn er nog steeds mensen die achteloos hun blikje in de natuur werpen. Zo 
jammer. Misschien is het een idee om het toch thuis ook maar eens 
bespreekbaar te maken. Jeugd op de fiets, lekker stoer. Gooi maar van je af. 
Hij/zij doet het ook! Maar ook hier… Niet alleen de jeugd! Teleurstellend is het 
wel dat er 2 weken later alweer 25 blikjes in de berm lagen… Mocht jij nu 
denken; He daar wil ik ook wel eens mee helpen? Je mag de stokken en zakken 
van me lenen/gebruiken. En weet je, het is nog eens heel gezellig ook om het 
samen te doen. Win, win situatie toch?  
Buk jij voor blik??? Ik wel…graag zelfs”.                  Groeten, Carla Meenhuis 
 
                                       Een bedenkelijke ‘oogst’… 
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Datumbank 
28 mei  uitgifte mei BBB 
23 juni  uitgifte juni BBB 
18 juni, 17 juli, 21 aug. Oud Papier 
7 t/m 10 okt Military Boekelo-Enschede 
 
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2020-2021 
12 juli t/m 20 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
 

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. 
 
 

deze maand ….. in één volzin 
Als je dagelijks bent bekomen van de sombere berichten die de wereld 
overspoelen in alle media raak je onbedoeld wel eens immuun voor weer zo’n 
gebeurtenis die de andere inhaalt, maar de mens heeft ook behoefte om de 
vrolijke dan wel luchtige of merkwaardige kant van het dagelijkse gebeuren tot 
zich te nemen en dat zorgt voor een noodzakelijk evenwicht, zodat we ons 
kunnen verwonderen of trots zijn dat het Eurovisie Songfestival in Nederland 
soepel is verlopen en de show weer beter was dan de kwaliteit van zingen maar 
desalniettemin komen in de politiek de afgezaagde woorden als ‘falende 
bestuursstructuur - macht en tegenmacht - ik lieg niet – knetterhard werkende 
mensen - snot voor de ogen’, ieder weldenkend mens de keel uit,  
ook in Beckum… 
 

Woningbouw nieuws? Nou niet zoveel…. 
Navraag bij de gemeente leverde slechts een schema van al eerder geplande 
activiteiten op (in afstemming met Samen Bouwen aan Beckum) 
1.Concept koopovereenkomsten opstellen,-2.Uitgifteplan opstellen, 3.Afronden 
voorlopig stedenbouwkundig ontwerp, 4.Grondexploitatie definitief maken, 
5.Besluitvorming college, 6.Communicatie omwonenden en andere 
belanghebbenden, 7. Besluitvorming raad. Het streven is; in sept. ‘21 de 
grondexploitatie door de gemeenteraad te laten behandelen’      aldus Lars 
Harms, stadsdeelregisseur Zuid. De BBB redactie houdt de vinger aan de pols! 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Twentse 
humor… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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%2Fnl.pinterest.com%2Flindagemser%2Fdialecten%2F&psig=AOvVaw3tp0tUVpMmMHh_WaV6_Nu2&ust=1621495059927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODap4Ca1fACFQAAAAAdAAAAABAD

