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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…………….……………………………….7 
Er gebeurde weer veel de afgelopen maanden in de (sport) wereld en om ons 
heen. We hebben genoten van bijzondere prestaties op diverse evenementen 
en Nederland scoorde goed. Maar het leven gaat verder, ook in Beckum… 
Deze september BBB kende een verwarrende voorbereiding. Wegens een 
oogoperatie moest de eindredacteur een deel van zijn taken de laatste week 
overdragen aan Bernadette. En dat gebeurde spontaan en tot volle 
tevredenheid. Met deze overvolle ‘nazomer’ BBB als resultaat! 
Want Beckum Beter Bekeken blijft boeien… elke maand weer. 
 

Laatste Week Nieuws 
 

- Opnieuw een droevig bericht van overlijden. Annie Scholten is na een 
slopende ziekte op 78 jarige leeftijd overleden. Annie had zorg voor de 
medemens en hobby in tuinieren hoog in haar vaandel staan. En was 
jarenlang trouw lid van het dames-herenkoor Beckum. Sterkte voor 
haar familie! 

 
- Ook werd bekend dat de donderdagavond dames gymgroep bij TVO 

gaat stoppen. Enkele dames moesten de laatste tijd helaas afhaken. 
Misschien dat een soort groep  blijft bestaan om incidenteel sociaal 
contact te onderhouden. Volgende maand meer hierover!! 
 

- Maandagavond waren de TVO Jaarvergaderingen. In de okt. BBB alle 
informatie hierover. 
 

- Daarin ook en sfeerverhaal over het openingsevenement van het 
hybrideveld en uitgebreide Wist u datjes, want de bal rolt weer! 

 
- Op pagina 35- 36 nadere toelichting omtrent voortgang 

woningbouwplan mn. Hoe staat het met gesprekken inzake 
grondverwerving? En de ‘victorie van mooie overwinningen’. 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 
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Wat U Leest In Deze September BBB 
• LAATSTE WEEK NIEUWS 
• INHOUDSOPGAVE  
• SAMEN BOUWEN AAN BECKUM 
• REDACTIONELE WIJZIGINGEN BIJ BBB 
• MUITERWEEK 2021-TVO SPORTCLINIC 
• GEZOCHT: BOER MET KOEIEN 
• WAT DE POT SCHAFT: GEZELLIG EN LEKKER ETEN 
• TVO VOLLEYBAL 
• OPENING HYBRIDEVELD !!! 
• TVO KANTINE: VRIJWILLIGERS 
• DAT WAREN NOG EENS TIJDEN 
• WERKGROEP JEUGD 
• DANKBETUIGING FAMILIE VELDHUIS 
• ZONNEBLOEM: GEWAARDEERDE SCHENKING 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 
• 20 VOORZETTEN OP…. 
• WIJZIGING INLOOPSPREEKUUR GRATIS FYSIO 
• BERICHT VAN OVERLIJDEN 
• STEENSLAGRALLY 2021 
• KLEINTJE OELE 
• HANDWERKSOOS BBH GAAT WEER VAN START 
• AANGENAAM BUITENWEER 
• SINTERKLAAS OP BEZOEK 
• AFSCHEID SPELERS EN TRAINERS TVO-SELECTIE 
• BIJZONDER VERHAAL: DE OMGEVING GAF 
• LUS VAN BECKUM en AFTER PARTYFEEST! 
• NOSTALGIE BECKUM 
• GROTE CLUBACTIE 2021 
• VIS VOOR DE BOP-ERS 
• NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 
• KORTE VOETBALVERSLAGEN 
• DE NATUUR SLOT TERUGGE, H.Harry 
• BOERENJAGERSVERENIGING JUBILEUM 
• KOM ZINGEN BIJ INSPIRATION 
• BBB-TJE: HULP GEVRAAGD 
• COMEBACK LUS VAN BECKUM 
• SPEK JE CLUBKAS BIJ PLUS SUPERMARKT 
• DATUMBANK EN WEEKENVIERINGEN  
• OSSENNIEUWS EN PALLETS MULDER 
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SAMEN BOUWEN AAN BECKUM: 
actualisatie behoefte-onderzoek 
Samen Bouwen aan Beckum heeft voor de zomer aan de gemeente 
Hengelo toegezegd om alle serieus geïnteresseerden (die hebben 
aangegeven z.s.m. te willen bouwen) uit te nodigen en vanuit deze 
belangstelling het eerdere behoefte onderzoek te actualiseren.  
Op 8 juli vond de geïnteresseerdenavond plaats in 't Proggiehoes. Er was brede 
belangstelling. Op basis van deze avond en een enquête naderhand hebben we 
als burgerinitiatief de behoeftepeiling geactualiseerd en verdiept, zijnde in 
hoofdzaak jonge Beckumers. 
 
De behoeftepeiling laat opnieuw een actuele en aanhoudende behoefte zien aan 
woningbouw voor (in hoofdzaak) starters. Juist ook voor de komende jaren. Dit 
is belangrijk om vast te stellen, ook voor een positieve besluitvorming in de 
gemeenteraad.  
 
Eind augustus 2021 hebben we de uitkomsten van de behoeftepeiling 
gebundeld en aangeboden aan het College van B&W. Met de behandeling van 
de grondexploitatie in de gemeenteraad komende maand kan, indien de 
gemeenteraad instemt, de ruimtelijke voorbereiding en procedure verder in 
gang worden gezet door de gemeente in goed overleg met alle betrokkenen. 
Lees het complete behoefteonderzoek gerust even na op: beckum.nl  
 
Hoe verder? Dit zijn de stappen die vanaf nu gezet gaan worden door de 
gemeente Hengelo: 
▪ Concept koopovereenkomsten opstellen 
▪ Uitgifteplan opstellen 
▪ Afronden voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 
▪ Grondexploitatie definitief maken 
▪ Besluitvorming college 

Samen Bouwen aan Beckum 
Wibout Dragt, vicevoorzitter  

 
REDACTIONELE VERANDERINGEN VOOR 
GEZONDE BBB TOEKOMST 
Het was 1 juli jl. een gedenkwaardige dag. Bij Rita Despotovic brainstormden 
Bernadette Morskieft, Marscha Kleinsman, Rita Depotovic en ondergetekende 
over de toekomstige BBB redactiebezetting. Met name het streven naar betere 
taakverdeling bij zaken als teksten schrijven, coördinatie met de achterban en 
het een en ander in een aantrekkelijke en leesbare vorm gieten. We werden 

http://beckum.nl/
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begroet door een reusachtige Deense Dog die, na enig wantrouwen, gegrom en 
gesnuffel, de bezoekers accepteerde. Verder was het gastvrijheid troef! 
 
REDACTIE RICHT ZICH VOORAL OP STABILITEIT 
Het moest over een andere boeg, dat was na maandenlang intern overleg een 
algemene conclusie. En bij dit gezamenlijke gesprek werden concreet stappen 
gezet om tot een bredere vorm van BBB redactiebezetting te komen. Taken met 
als hoofdmoot; schrijven, coördinatie, eind lay-out en besluiten nemen inzake 
wel/niet plaatsing liggen – al bijna 50 jaar(!), Zwart op Wit en BBB- teveel bij 
de eindredactie, lees ondergetekende. Wat bij (plotselinge) uitval een acuut 
probleem zou zijn. 
 

Bernadette Morskieft, als BBB redactrice en deels opmaak reeds actief en 
Marscha Kleinsman, die het hele BBB advertentie-bestand coördineert en 
uitvoert, zijn bereid om die taken grotendeels over te nemen. En Rita Despotovic 
zal als voorzitter van de Stichting Druk voor Beckum het gehele proces van 
aanpassingen begeleiden, zodat ik mij straks hoofdzakelijk kan richten op 
(mede) schrijven van actueel nieuws, meningen in columns en andere 
rubrieken. Al dan niet licht kritisch dan wel luchtig verpakt. Geheel conform de 
huidige BBB formule. Daarnaast zijn enkele personen bereid gevonden om de 
redactie aan te vullen voor het periodiek of regelmatig schrijven van een 
verhaal, waarbij mogelijk een nieuwe rubriek wordt opgetuigd of nieuwe ideeën 
worden ingebracht. Dit zal in samenspraak met genoemde dames de komende 
tijd vormgegeven worden.  
 
Kortom, de BBB toekomst zal met deze impulsen veilig(er) gecontinueerd 
worden. De komende maanden zal dit stap voor stap gestalte krijgen. Met als 
uitgangspunt, om vanaf januari 2022 geheel volgens de nieuwe (personele) 
opzet te werken, zodat BBB Blijft Boeien tot in lengte van jaren. 

Jan Ottink 

 
Muiterweek 2021 
Na vele vergaderingen hadden de Muiters goede hoop dat de editie van 2021 
door kon gaan. De vooruitzichten waren goed, totdat de nieuwe maatregelen 
op 10 juli roet in het bier gooide. Na nog maar weer eens een vergadering met 
‘wat doen we ermee?’, hebben de Muiters geprobeerd om nog wat op te zetten, 
ideeën vloeiden rijkelijk over de tafel maar helaas tevergeefs, want met deze 
maatregelen konden we geen Muiterfeest organiseren zoals jullie normaal 
gesproken van de Muiters en onze Bennie gewend zijn. Uiteindelijk hebben we 
toch nog een leuke groep bij elkaar gekregen om een middag te karten in 
Winterswijk. Dit is feestelijk afgesloten bij Café Halfweg.  
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De Muiters baalden wederom van het feit dat de Muiterweek voor het tweede 
achtereenvolgende jaar niet door kon gaan. Maar….. niet getreurd!! We hebben 
ook goed nieuws! Bij deze willen wij jullie laten weten dat het volgende 
evenement weer op het programma staat: 
 

HET KERSTBOOMFEEST 2021 
 
De Muiters zijn enthousiaster dan ooit, ideeën van de afgelaste Muiterweek 
worden bijeengebracht waardoor de voorbereidingen voor het Kerstboomfeest 
in volle gang zijn. Houd onze socials goed in de gaten, verder informatie volgt. 
We hopen jullie allen weer te verwelkomen in de plaatselijke kroeg en jullie te 
voorzien van de nodige pilsjes, wijntjes en shotjes. 
Tot dan! 

De Muiters 

 
TVO Sportclinic 
Eindelijk was het dan zover! De sportclinic voor de jeugd kon doorgaan op 28 
augustus. Tijdens deze middag zijn vier groepen gemaakt, zodat iedereen een 
clinic kreeg van Volleybal, Handbal, Tennis en Voetbal. De clinics werden 
verzorgd door enthousiaste trainers en sportieve vrijwilligers. Hierbij een sfeer 
impressies van de sportieve middag op de velden. 
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Gezocht: boer met koeien 
Hallo, 
Ik ben Yoran Pot. Ik ben 14 jaar oud. Ik zoek een weekend-/vakantiebaantje 
bij een boer met koeien in de omgeving Beckum-Oele-St. Isidorushoeve-
Bentelo-Haaksbergen. Ik heb al enige ervaring op een boerderij. Heb je werk 
voor mij of weet je iemand die werk heeft, dan hoor ik dat graag. 
Groeten Yoran, Tel. 06-30025135 

 
Gezellig en lekker eten in ’t Proggiehoes 
Langzamerhand worden overal weer activiteiten opgepakt die we 
door het coronavirus lang hebben moeten missen. Ook in Beckum 
gaan de verenigingen en stichtingen weer aan de slag, gelukkig maar! 
Dat geldt ook voor het mooie project “Wat de pot schaft”. Dit heeft vanaf maart 
2020 stilgelegen, maar in september 2021 gaan we weer aan de slag in ’t 
Proggiehoes. We gaan weer koken voor alleenstaanden en andere mensen in 
het dorp die wel eens samen met anderen willen eten. De vrijwilligers hebben 
er zin in en de gasten ook! 
 
Na een herstart-overleg met de vrijwilligers op 9 september zijn de taken weer 
verdeeld en worden de menu’s samengesteld. Voorlopig zijn de data voor de 
maaltijden in september: woensdag 15 en donderdag 30 september. Alle data 
komen ook weer in de Datumbank van BBB  en de website te staan. De mensen 
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kunnen zich opgeven bij Ria Asbroek, 06-22174665. Het bestuur van WDPS gaat 
er van uit dat alle gasten gevaccineerd zijn en wil zoveel mogelijk de anderhalve 
meter afstand in stand houden. Dat zal met name lastig zijn in het kleine 
keukentje. Daarom wordt er gekeken naar betere ventilatie. 
We hopen (en gaan er van uit) dat de maaltijden weer net zo gezellig en 
smakelijk zullen zijn als voordat het virus om zich heen greep. We zien u 
allemaal weer graag aan tafel en zullen de sterren van de hemel voor u koken! 
 
Nog een oproepje: we zoeken nog nieuwe vrijwilligers. Wilt u meehelpen met 
dit leuke project, op wat voor manier ook, geef u dan op bij de secretaris: 
Annemarie ter Avest, 06-23507181. 

Vriendelijk groet, mede namens bestuur en vrijwilligers WDPS, 
Louis Nibbelink 

 
TVO-volleybal 
Na een periode van stilte i.v.m. corona hebben wij 30 juni een onderling 
volleybaltoernooi gehouden voor alle leden van TVO volleybal. De teams 
bestonden uit een mix van competitie en recreanten. Er was een goede opkomst 
en iedereen was enthousiast. Deze sportieve avond hebben we afgesloten met 
een hapje en een drankje in de kantine. Onze oud-voorzitter Herman Bunte 
heeft die avond letterlijk de voorzittershamer doorgegeven aan Harry Aaftink, 
tevens lid en trainer binnen de volleybal. Een mooie afsluiter van deze gezellige 
avond.  

 
Herman Bunte die de voorzittershamer doorgeeft aan Harry Aaftink. 

V.l.n.r. Els Wijermars, Herman Bunte en Harry Aaftink 
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TVO Kantine vrijwilligers … bedankt! 

Zoals gebruikelijk hebben we donderdag 15 juli de afsluiting voor de vrijwilligers 
van de kantine gehouden. Hoewel het afgelopen seizoen de kantine niet veel 
open is geweest, vonden we het toch wel zinvol deze avond te houden. 
Hoewel een aantal vrijwilligers waren verhinderd door vakantie, corona of 
anderszins, kan de avond toch gezien worden als informatief, nuttig, zinvol en 
vooral gezellig. De kantinecommissie hoopt en gaat ervan uit dat het komende 
seizoen de kantine weer kan draaien als de jaren voor Corona want we hebben 
het resultaat van de kantine goed nodig om de sport in Beckum te kunnen 
ondersteunen en betaalbaar te houden. 
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers. Als 
eerste natuurlijk René Veldhuis die samen met Ine voor zijn ziekte regelmatig 
achter de bar te vinden was. Ook hebben Esther Sigger en Danielle Morsink na 
vele jaren inzet te kennen gegeven nu hun tijd op de zondag anders te willen 
besteden. En als laatste een bijzonder afscheid van Truus en Ine Ottink. Met 
name Ine verdient even speciale aandacht met haar meer dan 40-jarige inzet 
voor TVO. Al sinds 1980 waarbij ze in eerste instantie pupillentrainingen gaf 
heeft ze in die tijd ook vele bardiensten gedraaid bij TVO tijdens sportdagen en 
toernooien. Ine vormde met Ine Wentink en Diny van het Oost toentertijd een 
vast trio. Later ging dat over in de vaste kantinediensten. De laatste jaren 
vervulde ze die rol met Truus Ottink. Ine en Truus ontvingen als blijk van 
waardering achteraf alsnog een bloemetje. Wij danken allen voor hun 
betrokkenheid en inzet voor de kantine!  
 
Het spreekt voor zich dat we graag nieuwe vrijwilligers willen verwelkomen om 
deze lege diensten in te vullen, dus schroom niet en neem contact met ons op. 
Ook binnen het team van de kantinecommissie hebben we afscheid moeten 
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nemen van Erna Veldhuis. Erna heeft vijf jaar als rode draad gefungeerd binnen 
de kantinecommissie en met haar aanwezigheid heel veel mogelijk gemaakt. Ze 
was een spin in het web en ook haar zullen we zeker gaan missen. Gelukkig 
hebben we wel een zeer bekwame opvolger voor haar mogen vinden in de 
persoon van Lotte Grashof. Lotte zal een groot deel van de taken van Erna 
overnemen maar gezien de afstand van haar woning tot aan ’t Geertman zal en 
kan ze niet alles invullen. We zoeken dan ook nog een geschikte persoon die 
het laatste deel (uiteraard in overleg) wil invullen. Denk je nu ‘dat is iets voor 
mij’, reageer dan even en neem contact op met de kantinecommissie. 
 
Vertrouwen op een sportief en gezond nieuw seizoen waarbij we geen nadelen 
meer ondervinden van de Corona maatregelen hopen we velen van jullie tegen 
te komen in de kantine. 

De kantinecommissie. 

 
DAT WAREN NOG EENS TIJDEN… of toch niet? 
Vroeger onbeperkt roken en - tot voor kort - goedkoop bier drinken 
dankzij stuntprijzen Maar het werd ons niet gemakkelijker gemaakt 
de laatste decennia. 
Onder invloed van gezondheidsgoeroes en milieuactivisten groeide het besef 
wereldwijd om gezonder te leven. Vóór die anti-campagnes stonden bij feesten 
en partijen sigaren en sigaretten in vaasjes op tafel. En werden de Ritmeesters, 
Agio’s en andere bolknakken volop aangestoken, die dan voor een verstikkende 
blauwe rook zorgden in de betreffende locatie.  
 
Voor een pakje Caballero of North State werd zo’n 2 à 3 gulden betaald. Maar 
rookvrije zones binnen en ook buiten brachten (veel) mensen tot inkeer. Bij die 
anti-campagnes - met indringende publicaties van heftige gezondheidsschades 
- werd de belasting op rookwaren ook regelmatig verhoogd. Zomaar even een 
stand van zaken medio juli. Een pakje shag doet inmiddels een prijs van bijna 
€ 14… Toe maar. 
 
En wat te denken van die bierprijs. Werden we lange tijd verleid door de 
stuntprijzen van € 8,90 tot € 10,50 per kratje bier greep ook daar de regering 
in met een nieuwe alcoholwet. De prijs moest ruim € 17 worden per krat. Maar 
ja, de horeca kwam ons vervolgens tegemoet met ‘25% korting’, toch wel 
sympathiek. Ter illustratie een situatie anno juli 2021. Bij een terrasbezoek aan 
een eenvoudig etablissement in Twente werden twee pilsjes genuttigd, de 
afrekening volgde; ‘Dat is dan € 10,50 meneer’ meldde een serveerster met een 
stalen gezicht nadat ze nonchalant het mobieltje had geraadpleegd dat aan haar 
broekriem bungelde. 
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Tja, het nieuwe normaal dus, zeg maar. Tot voor kort € 10 voor een krat met 
24 pijpjes (dat waren nog eens tijden!). Thans dus € 10,50 voor twee (flinke) 
glazen bier. Het is simpel een kwestie van enerzijds en anderzijds. Een lage prijs 
betalen voor al die consumptieve verleidingen versus het halt toeroepen met als 
motivatie aantoonbare gezondheidsschade voor die consument. Andere tijden 
ja, maar er is veel voor te zeggen. 

Knitto 

 
Werkgroep Jeugd 
Op vrijdag 24 september beginnen weer met het nieuwe seizoen van Werkgroep 
Jeugd. Werkgroep Jeugd is bestemd voor de jongeren van de eerste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs, die woonachtig zijn of een binding hebben 
met Beckum. Wij organiseren ongeveer iedere zes weken een avond. Behoor je 
tot deze groep, ben je nog niet benaderd en lijkt het je leuk.... Laat het ons 
weten! Je kunt mailen naar remcoenmiranda1924@gmail.com.  
 

Met vriendelijke groet de leiding van Werkgroep Jeugd, 
Gini Heijmerink, Nicole Assink, Petra Busscher, 

Elise Asbroek, Miranda Waanders 

 
LIEVE, LIEVE MENSEN, 
Bij deze willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor de 

belangstelling die wij hebben mogen ontvangen tijdens de 

ziekteperiode van René en na zijn overlijden. Wat heeft René gesmuld 

van alle lekkernijen en de alcoholische versnaperingen, gelukkig heeft 

hij wel gedeeld      . En dan alle kaartjes, brieven, bloemen, plantjes, 

concert aan huis, het afscheid bij Erve Landeweer, de laatste ereronde 

op het TVO-veld en alle andere attenties. Wat fijn was dat! Wij hebben 

veel steun ervaren uit jullie blijk van medeleven, de lieve gebaren, 

woorden en wensen…. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 

En nu allemaal wennen aan een leven zonder René, gaat ons samen 

lukken. 

 

Lieve groeten van;  
Ine, Jelle, Livi, Loes, Leon, Pim, Mies en Robert 

 

mailto:remcoenmiranda1924@gmail.com
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GEWAARDEERDE SCHENKING! 
Aangenaam verrast waren de Zonnebloem Beckum, Ouderensoos Beckum en 
Stichting Hoonhook door een schenking van € 1000 door wijlen mevrouw Anna 
Landewe-Vossebeld. Deze geste werd door genoemde betrokken instanties zeer 
gewaardeerd. 
 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
We staan aan het begin van een nieuw seizoen en we hebben er 
zin in!! Alleen…… weten we nog niet precies hoe het seizoen zal 
verlopen. We komen in elk geval nog niet bij elkaar voor de 
jaarvergadering, dit gaan we net als vorig seizoen via de mail met 
jullie delen, en natuurlijk hopen we op een beetje interactie, 
oftewel wil je een reactie geven doe dit dan ook via de mail. De 
mailing wordt binnenkort verstuurd.  

 
Of we een programma en een programmaboekje gaan maken, weten we op dit 
moment nog niet. Nu we dit stukje schrijven is er nog geen persconferentie 
geweest over hoe het verder gaat met de regels betreffende corona. Ook 
hiervan houden we je op de hoogte via de mail (de enkele leden die geen mail 
hebben ontvangen een brief in de bus). 
 
We willen alvast aankondigen dat we ons hebben aangemeld voor de RABO 
CLUBSUPPORT ACTIE. In de maand oktober kun je weer op ons stemmen. Meer 
info hierover volgt! 
 
DANKBETUIGING:  
In de vakantieperiode hebben we via de notaris bericht gekregen dat wijlen mw. 
A. Landewe-Vossebeld (Wolfkaterweg) ons als vereniging een bedrag van  
€ 1.000 heeft nagelaten. Mw. Landewe is jaren lid geweest van de K.V.O./Vrouw 
Actief Beckum. Hoe bijzonder is dit om te ervaren dat iemand ons bewust een 
schenking doet. Een heel mooi en bijzonder gebaar, we willen haar dan ook 
postuum hartelijk bedanken! 
 
We houden contact en wie weet tot snel! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
Twintig voorzetten op …    Ronnie Morsink 
Het was een hele wisseling in het dagelijkse leven van de man die met zijn gezin 
al meer dan 25 jaar aan de Ensinkweg in Stepelo woont. Zo’n beetje op de grens 
met Eppenzolder, zeg maar. Vele jaren runde hij een goed florerend 
varkensbedrijf (Met alle ups en downs zoals dat in de markt van vraag en 
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aanbod gebruikelijk is!). Hij kwam toentertijd samen met Daniëlle vanuit Enter 
in Stepelo wonen. Het was aanvankelijk even wennen, de Stepelose 
goedmoedigheid met de ietwat zakelijker Enterse instelling. Maar het klikte al 
snel prima met de noaberschap in de buurt en sociale contacten in Beckum. Bij 
TVO kwam hij in het voetbalbestuur en runde de accommodatiezaken. En samen 
met dat bestuur werden diverse zaken gerealiseerd. Waaronder eerst het 
handbalveld en later de nieuwe kleedkamers en realisatie van het hybrideveld. 
Daarbij verliepen de onderhandelingen met de gemeente nou niet altijd soepel, 
om het maar even eufemistisch uit te drukken. En kostten deze geboren 
Enternaar flink wat moeite als er bij een vergadering weer eens een gedane 
toezegging werd ontkend. 
 
Zoals in de aanhef van dit verhaal werd gememoreerd, veranderde het 
dagelijkse leven grondig toen door landelijke regels het opheffen van 
vee/varkensbedrijven werd gestimuleerd. En aldus werd enkele jaren geleden 
de keuze gemaakt om het varkensbedrijf aan de Ensinkweg te beëindigen. De 
schuren zijn/worden successievelijk gesloopt en in het kader van een rood-voor-
rood regeling worden nieuwe huizen bijgebouwd. Ondertussen heeft hij een 
nieuwe baan gevonden bij een groot varkens-vermeerderingsbedrijf bij 
Fleringen. De overstap van eigen bedrijf met verrichten van werkzaamheden 
naar eigen inzicht was een hele stap ten opzicht van de huidige situatie waarin 
hij rekening moet houden met het hele team medewerkers. ‘Dat kostte best 
wennen in het begin ja, maar heeft qua sociale contacten ook zijn voordelen’. 
 
Mede door die nieuwe fulltimebaan elders kan hij minder tijd besteden aan de 
functie van accommodatiezaken bij TVO. En gaat hij deze functie na acht jaar 
neerleggen. Maar uiteraard blijft hij TVO nauw volgen. Waar zoon Jordy als 
talentvol keeper een tijdlang in de selectie speelde en echtgenote Daniëlle in de 
zondagse keukendienst actief was. 
Tijd voor de twintig voorzetten op Ronnie Morsink 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
55 jaren jong, getrouwd met Daniëlle en vader van twee zonen, Jordy en Bjorn. 
Sinds een half jaar werk ik bij Oude Lenferink varkens in Fleringen. Mijn grootste 
hobby is eigenlijk wel BBQ-en en alles er omheen. 
 
De sportcarrière: 
Heb eigenlijk nooit echt actief aan sport gedaan. Ik was vroeger meer bezig op 
de boerderij bij ons thuis. 
 
Het hoogtepunt; 
Tja In de sport eigenlijk niet veel dus. 
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Ooit aan wedstrijdsport gedaan in het 
verleden? 
Een enkele keer. 
 
Hoe kwam je zo in Beckum-Stepelo 
terecht? 
Wij hadden bij ons thuis een 
varkensbedrijf dat mijn broer heeft 
overgenomen, zodoende zijn wij op zoek 
gegaan naar een andere locatie en 
kwamen zo in Stepelo terecht. 
 
De TVO-accommodatie en 
verbeterplannen realiseren, gemeentelijk 
overleg hierover gaat wel eens 
moeizaam en vergt veel geduld.  
Dat klopt vooral als je met de ambtelijke 
molen te maken krijgt. Deze draait vaak 
langzamer dan dat ik graag zie en dan raakt mijn geduld wel eens op. 
 
De maandagmorgen werkgroep heeft wel eens behoefte aam meer sturing en 
overleg, hoe sta jij daarin? 
De heren van de maandagmorgenploeg doen hun werk in goed overleg. 
Misschien dat ze iets meer sturing nodig hebben vanuit het bestuur. Misschien 
dat mijn opvolger hier iets meer mee doet. 
 
Ontwikkelingen in Beckum rondom woningbouwplan- verkoop 3e veld en 
(nieuw?) gemeenschapsgebouw. Een kwestie van lange adem?  
Dit is zeker een kwestie van lange adem. Wanneer dit te lang duurt zal er een 
leegloop van jongeren zijn en dit is funest voor een dorp als Beckum. Dus ik 
hoop dat er zo snel mogelijk verstandige besluiten worden genomen door 
verschillende partijen zodat er binnen afzienbare tijd gebouwd kan worden. 
 
Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-aanbod in 
Beckum? Haal je bv. wekelijks nog een visje of stuk vlees op het kerkplein bij 
een van de kramen? 
Qua sport vind ik dat er voor zo'n klein dorpje een zeer mooi complex staat waar 
verschillende sporten fanatiek worden beoefend. Voor een visje kom ik af en 
toe bij de visboer in Beckum. 
 
Vind jij het ook zo erg voor die coronaontkenners en oproerkraaiers, die veel te 
vaak de pers halen?  
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Dat er corona is dat moge duidelijk zijn en hoe iedereen daar over denkt dat 
moeten ze zelf weten, maar dat is met alles zo een kleine minderheid met de 
grootste bek trekt de meeste aandacht. 
 
Heel iets anders…. Wat zijn zo de grootste verschillen tussen de Enterse en 
Beckumer mentaliteit? 
Dat wanneer er wat beslist moet worden, of het nou zakelijk is of voor de 
gemeenschap, ze in Enter daar toch iets sneller en directer in zijn. 
 
Wanneer kwam je tot de conclusie dat stoppen met je varkensbedrijf 
onontkoombaar was? 
In de varkenshouderij wisselen goede en slechte jaren elkaar af dat is al zolang 
ik varkensboer ben geweest. Alleen werd de marge de laatste jaren wel heel 
erg dun door wet- en regelgeving wat de kostprijs opstuwde. Toen er sprake 
was van een op handen zijnde sanering van varkensbedrijven hebben we samen 
besloten hieraan mee te doen. Dit is eigenlijk een mooie kans om op een 
fatsoenlijke manier te stoppen. 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio 
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Wakker worden, ontbijt, toilet en dan op naar het werk. 
 
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mensen die wat ze ook mankeert toch een 
positief iets halen uit het leven halen. De grootste hekel heb aan mensen die 
langs de zijlijn staan en je vertellen hoe je het moet doen maar zelf nooit wat 
uitvreten. 
 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want 
de jeugd is meer voor social media: 
Och je moet dat lezen wat je het meest interesseert. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Ik lust eigenlijk alles wel. 
 
Humor is Van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen: 
Van dit rijtje toch Herman Finkers. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Een trip door het zuiden van Amerika en daar alle plaatsen bezoeken die veel 
hebben betekend voor muziek. 
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Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
NIET! 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Hennig an! 

 
ER IS EEN KLEINE WIJZIGING TAV GRATIS FYSIO 

INLOOPSPREEKUUR. 
Deze is nu op dinsdag vanaf 19.00-19.30 uur. 

Locatie bij TVO fysioruimte. 
Peter Paul Schmitz Fysiotherapie Schmitz 

 
Berichten van overlijden 
Begin augustus bereikte ons het bericht van overlijden van Gerdie Gröniger, 
partner van Jan Gröniger. Jan was jarenlang op een breed front actief bij TVO 
voetbal, van leider tot scheidsrechter en bestuurslid. Hem wordt sterkte 
gewenst met dit persoonlijke verlies. 
 
Ook werd bekend dan op 13 augustus jl. de vader van TVO voetbalvoorzitter 
John Frongink is overleden na een welbesteed leven.  Ook John en familie wordt 
met dit verlies gecondoleerd. 

TVO voetbal 

 
Steenslagrally 2021 
Na een jaar van stilstand kon op zaterdag 28 augustus de Steenslagrally weer 
doorgaan. In totaal stonden er een 25 auto’s aan de start van deze vierde editie. 
De route bestond uit een drietal etappes die met voorgeschreven gemiddelde 
snelheid verreden moesten worden. Iedere minuut sneller dan gemiddeld levert 
tien strafpunten op elke minuut langer twee strafpunten.  
Het eerste deel van de route bracht de deelnemers naar Toldijk waar men achter 
op de deel kon genieten van de lunch. Vanaf Toldijk ging het eerst over de 
dijkweggetjes langs de IJssel om dan noordwaarts richting Harfsen te gaan. Het 
derde deel had nog aantal verassingen waardoor zelfs de meest ervaren 
navigators hun aandacht er goed bij moesten houden.  
 
Aan de finish in Oele werd het al snel duidelijk dat er onderweg veel is gerekend 
en het spannend zou worden wie er met de eindoverwinning vandoor zou gaan. 
De eerste plaats ging uiteindelijk naar Dylan Veelers en Cyriel Peters in hun Ford 
Capri.  
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Als organisatie kijken we terug op geslaagde dag. Volgend jaar staat de 
Steenslag rally gepland op de zaterdag tijdens de volksfeesten Oele.  
Einduitslag Steenslag rally 2021 

1. Dylan Veelers & Cyriel Peters – Ford Capri  

2. Marco Bosman & Ilone Bosman – BMW 2002 

3. Sharon ter Harkel & Luuk Ottink – BMW 1 serie  

 
 

Kleintje Oele 
Toen het nieuws bekend werd dat de Volksfeesten Oele van 2021 niet door 
konden gaan, werd er in de buurtschap niet stilgezeten. Bestuursleden, 
vrijwilligers en andere betrokkenen die zich hard maken voor Oele konden het 
natuurlijk niet laten om te kijken naar de mogelijkheden. En die waren er zeker, 
dus een feestje werd gepland. Kleintje Oele werd geboren. Dit met misschien 
minder bezoekers; maar net zo gezellig. Al snel kwamen de eerste tickets online. 
Wat had iedereen ontzettend z’n best gedaan om het feestje te laten slagen 
want de zaterdag en de zondag waren binnen no time uitverkocht! 
 
Er waren natuurlijk eisen en voorwaarden aan het feest verbonden. Er mochten 
maar 750 bezoekers per dag het terrein op en deze moesten om 24:00 weer 
vertrekken. Om het terrein te kunnen betreden, moesten deze bezoekers van 
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te voren online een ticket gekocht hebben en moesten ze een geldig QR-code 
bij de poort laten zien via de CoronaCheck app. 
 

 
 

Zoals gewoonlijk was de party ‘gewoon’ op de traditionele feestweide en tijdens 
het laatste weekend van augustus. Wat was het mooi! We kunnen lachend en 
tevreden terugkijken op twee dagen feest. Geheel coronaproof opgesteld lag 
het minifestival terrein er weer spectaculair bij! En dat iedereen zin had om 
eindelijk weer met elkaar weer wat te vieren, hebben we geweten. Wat zat de 
sfeer er goed in zeg. ‘s Zaterdags begonnen we om 17:00 met de 5-uur show! 
Onder het genot van een biertje, wijntje of zelfs een Oele shotje stonden er 
verschillende artiesten op het buitenpodium; twee verschillende bands, Half um 
Half en Livin’ Room, afgewisseld met swingende DJ’S. Zondagochtend hadden 
de bezoekers nog de tijd om hun roes uit te slapen en zich op te frissen 
aangezien het feestje al weer om 15:00 weer begon. Voor de jonge bloempjes 
was er genoeg te doen want er stond een heuse Kids Corner opgesteld. De 
middag was supergezellig en werd muzikaal omlijst door verschillende bands uit 
de regio! Wat hebben we genoten van een goed staaltje muziek verzorgd door 
Drock, Kenny Dan en de Cooling Crystals. Een knallende afsluiting van de 
vakantie! 
 
Het was ietwat anders dan normaal, maar wat was het donders mooi! 
Bezoekers, vrijwilligers en iedereen die op welke manier dan ook heeft 
bijgedragen aan dit geslaagde weekend, tot nooit meer ziens bij Kleintje Oele! 
Hopelijk zien we elkaar weer bij de Volksfeesten Oele!  
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Jubilerende handwerksoos BBH  
gaat weer van start!  
Veel te lang hebben we niet samen kunnen komen om te handwerken en 
gezellig te kletsen maar woensdag 15 september is de eerste handwerksoos 
middag van 2021.  
De handwerksoos is opgericht in 1971 als de werk sociëteit voor de dorpen 
Beckum, Bentelo en Hengevelde maar tegenwoordig kan iedereen uit de Hof 
van Twente aansluiten. 
Kan je nog niet haken of breien en wil je dat leren, dan helpen de dames je 
graag op weg. Jong en oud is welkom van 14:00 tot 17:30 uur bij Sport- en 
Gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo. 
Er zijn geen lidmaatschapskosten en de koffie en thee is gratis. 
 
15 september | 29 september | 13 oktober | 27 oktober | 10 november |  
24 november | 8 december | 19 januari | 2 februari | 16 februari | 2 maart |  
16 maart | 30 maart 

Met vriendelijke groet, Jeanet Borre 

 
 
AANGENAAM BUITENWEER  
EN TOEN SLAGREGEN… 
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Er werd op 22 augustus voortdurend met argusogen gekeken naar de lucht. 
Zouden we het drooghouden? Maar de BBB medewerkers (redactie, 
afwerkploegen, bezorgers) konden op de jaarlijkse BBQ middag opgelucht 
ademhalen, totdat…. Inderdaad tot om 16.15 uur eindelijk de omtrekkende 
regenbuien het Geertmanpleintje gevonden hadden. En de regen met bakken 
uit de lucht viel. Gelukkig hadden de meesten al volop genoten van de heerlijke 
barbecue, maar moesten in allerijl – met bord en al – velen nog naar binnen 
vluchten.  
Daarvoor had Rita Despotovic als opvolger van de afgetreden voorzitter Egbert 
Pasman, alle BBBers -met aanhang- welkom geheten. Het was fijn toeven op 
het Geertman terras, de mensen praatten elkaar bij en het bericht van de remise 
van FC Twente werd verheugend ontvangen. Na ‘de vlucht in de kantine’ werd 
het geneuglijke samenzijn vervolgd. En konden de laatste BBQ vleesgerechten 
in de opklaarperiode buiten alsnog gebakken worden. 
Een BBQ met hindernissen kende aldus een zeer tevreden afloop. En dat vonden 
ook alle BBB vrijwilligers. 

 
SINTERKLAAS OP BEZOEK, JULI 2021 
Menige passant waande zich in een andere wereld, onlangs op zondag, die 3e 
juli. Het TVO-veteranen team had het lumineuze idee gekregen om een 
pakjesmorgen te organiseren, omdat dit rond de Sinterklaastijd begin december 
niet mogelijk was geweest. Op het Geertmanpleintje gingen de mannen 
moegestreden (na een klein uurtje ballen) met voor ieder een cadeau - plus 
gedicht natuurlijk - er breed voor zitten. 

 
Een bekende Sinterklaas en evenzo bekende Piet kwamen langs. ‘Ondeugende’ 
cadeaus en literaire gedichten van hoog niveau werden uitgewisseld. En de Sint 
paste zich moeiteloos aan bij deze hilarische bijeenkomst. Voorbijgangers 
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sloegen bijkans achterover bij zoveel ongein en zelfs passerende 
mountainbikers mochten op de foto met Sinterklaas. Het werd een morgen om 
nooit te vergeten. Met hondenbrokken als pepernoten! 

BBB redactie 

 
Afscheid speler en trainers TVO-selectie 
Het was een passende, stijlvolle bijeenkomst in een volle TVO-kantine. 
Voetbalvoorzitter John Frongink lichtte de verdiensten van de betrokkenen toe. 
Enkele filmbeelden illustreerden dit en bloemen werden uitgereikt. 
 

 
Boven vlnr.: Tonnie Sigger, vele jaren coach en ass. trainer bij TVO1, Nick Ottink, 10 jaar TVO1 

selectiespeler, Mario Ezendam, fysio ‘vraagbaak’ en adviseur voor TVO1 spelers.  
Onder vlnr.: Aaron van Laar, allround TVO1 speler van keeper tot spits, Gerard Lelifeld vele jaren 

trainer/coach TVO 2 en thans lid van de maandagmorgen accommodatieploeg, Danny Ottink, 
teammanager/6 jaar trainer/coach TVO 1.  

Tonnie en Danny vormen met Louis Ezendam thans de technische commissie voor alle teams. 

 
Weer een bijzonder verhaal 
‘De omgeving vroeg niet maar gaf…’ 
In ons werk horen we vaak de bijzondere verhalen van gebeurtenissen die 
voorafgaan aan het overlijden. Dit keer wil ik het verhaal delen van een dame 
op leeftijd voor wie het belangrijk was dat ze tot het laatst toe zelfstandig kon 
blijven wonen op haar geliefde plekje aan de bosrand. 
 
De eerste keer dat ik bij haar kwam, was in de periode voordat haar partner 
stierf. Ze wilde graag een beetje weten wat er na zijn overlijden op haar af 
kwam. We gingen zitten aan de keukentafel met een prachtig uitzicht op de 
heide en de bosrand. Vol enthousiasme vertelde ze over wat ze buiten zag en 
dat er onlangs een wandelpad was aangelegd. Ik werd getrakteerd op een 
glaasje frambozensap. De laatste keer, vele jaren later, kwam ik weer bij haar 
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en zaten we opnieuw aan de keukentafel. Nu haalde haar buuf de koffie voor 
ons.  
 
Haar stoel was vervangen door een grotere gemakkelijke fauteuil. Ze vertelde 
mij dat ze zich niet zo fijn voelde. Het eten en drinken ging moeizaam. En je 
zag haar krachten afnemen. Haar partner en zij waren jarenlang welkome 
gasten bij Table d’hôte in de buurt en men merkte op hoeveel interesse zij 
beiden toonden in andere mensen. Toen haar partner overleed, kwam zij alleen 
te staan en gingen haar vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven achteruit. 
Ze werd depressief en vergat afspraken. Twee keer in de week schoof ze met 
een ander buurvrouw aan bij ‘haar buurtjes’. “Elke keer weer een klein feestje 
en blije gezichten. We moesten wel elke keer bellen om haar te vertellen dat ze 
die avond bij ons was uitgenodigd en dat we haar zouden komen halen”, 
vertelde haar buurman. Door deze ervaring, om eenzaamheid op deze manier 
tegen te gaan, is door deze buurman Wat De Pot Schaft twee jaar geleden in 
Beckum ontstaan. Een moment in 't Proggiehoes waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en samen kunnen eten. 
 
Gouden randje 
Haar geheugen liet haar steeds meer in de steek. Een vaste medewerkster, een 
Buuf van Brokant, verscheen en samen deden ze leuke dingen. Koken, winkelen, 
een terrasje of wandelen. In het begin ging het lopen moeizaam maar doordat 
ze toch iedere keer weer wat een beetje gingen lopen, lukte het om toch weer 
hele wandelingen te gaan maken. “Het waren dagen met een gouden randje”, 
zei ze wel eens.  
Haar buren haalden de boodschappen voor haar, de buurman nam de 
technische klussen voor zijn rekening. Een schoonmaakster werd ingehuurd, de 
Thuiszorg kwam dagelijks bij haar over de vloer. Elke dag kreeg ze thuis een 
warme maaltijd. Alles werd voor haar geregeld tot zelfs de kapster, pedicure en 
schoonheidsspecialiste die haar ophaalden en thuisbrachten. 
 
“De omgeving vroeg niet maar de omgeving gaf.” Werd er zo mooi verwoord 
door de buurman tijdens haar uitvaart. De buurt gaf haar de mogelijkheid om 
waardig te kunnen blijven wonen en sterven op de plek waar zij zo graag 
verbleef. Waar de mensen rekening hielden met wie ze is en wie ze was. 
 
Deze dame is overleden op haar geliefde plek, zoals zij dit zelf heeft gewenst. 
Dat ze nu rusten mag in vrede, tot voltooiing gebracht en bevrijd. En Ieder van 
ons draagt zijn eigen herinnering met zich mee en daarin leeft zij voort. 

Gerry Leferink 
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NOSTALGIE BECKUM 

 
Foto uit 1967 van het koortje van 'meester Rinus Luttikhuis (linksonder)'. Het koor kreeg landelijk 
tv bekendheid.. Wie kent alle namen nog? (foto ingezonden door Jacky Emmer) 

 

 
Grote clubactie 2021 
De Grote Clubactie is de grootste actie voor verenigingen in Nederland. Onze 
leden komen vanaf zaterdag 18 september aan de deur om loten te verkopen. 
Hiermee vallen mooie prijzen te winnen én 80% van de opbrengst is voor onze 
clubkas. Jij steunt ons toch ook? 
 
Zaterdag 18 september: Start landelijke verkoop Grote Clubactie 
Vanaf 18 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 
2021! Vanaf die dag mogen alle lotenverkopers (clubleden) loten verkopen 
en/of berichten delen via social media en WhatsApp. Het is ook mogelijk om 
online loten te kopen. Dat kan via deze link: 
https://lot.clubactie.nl/lot/tvo/50084 (beschikbaar vanaf 18 september). 

https://lot.clubactie.nl/lot/tvo/50084
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Donderdag 9 december: Bekendmaking trekkingsuitslag 
Donderdag 9 december 2021, een dag na de trekking, wordt de trekkingsuitslag 
van de Grote Clubactie-loterij gepubliceerd op deze website. Lotenkopers 
kunnen dan met behulp van de lotchecker of een PDF-overzicht hun lot checken. 
 
December: Ontvangst fysieke cheque club opbrengst 
Deelnemende clubs aan de Grote Clubactie 2021, ontvangen een fysieke cheque 
in de weken na de trekking in december 2021.  

 
Lekker visje voor de 
Beckumer Bop-ers 
Mooi gebaar. 
Van de nieuwe visboer hebben deze boppers 
een lekkere vis gekregen. 
Volgens hem hadden ze dat wel verdiend. 
 
De foto is gemaakt door Gerard Olde 
Nordkamp die natuurlijk ook een vis had 
verdiend. 
Op de foto vlnr; Bennie Hoesté. 
Johan Blanken, Cor Koppelman en Hennie 
Michorius 

 
 
 
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 
Na een lange tijd van stilte, geen contact, afstand, nu gelukkig weer een bericht 
van De Zonnebloem. Allereerst willen wij jullie laten weten dat het bestuur weer 
volledig is. Als voorzitter heeft Thea Lintsen zich bereid gevonden dit op zich te 
nemen. Ook hebben wij een secretaris gevonden. Esther Sentker heeft zich 
hiervoor beschikbaar gesteld. Hier zijn we heel erg blij mee, wensen hen beide 
veel succes en plezier om op deze manier onze afdeling te ondersteunen. 
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Naast dit goede nieuws hebben we ook onlangs afscheid genomen van drie 
vrijwilligers; Annie Ottink, Mariet Eijsink en Annet Hofstede. 
Annie en Mariet hebben jarenlang veel betekend voor onze afdeling maar ook 
regionaal en op bestuurlijk niveau. Ze hebben zich verdienstelijk gemaakt bij 
verschillende activiteiten en vele bezoekjes afgelegd. Annet heeft ons een aantal 
jaren vanuit haar rol als secretaris erg goed ondersteund. Iedereen werd 
voortijdig voorzien van een agenda en de notulen waren altijd tiptop uitgewerkt. 
We willen deze vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun trouwe inzet! 
 
We hopen dat we elkaar, met onze gasten weer snel mogen ontmoeten en weer 
kunnen genieten van een leuke activiteit en van de gezelligheid met elkaar. 

Tot snel, groet Bestuur Zonnebloem 

 
Korte voetbalverslagen TVO1 
De eerste partij richting competitiestart speelde TVO1 bij Wilhelminaschool. Met 
een mengeling van spelers van TVO1 en 2 alsmede enkele afwezigen werd er 
volop gewisseld en getest, zoals gebruikelijk voor het nieuwe seizoen. En ‘de 
School’ was een prima tegenstander die ogenschijnlijk iets verder was in de 
voorbereiding. TVO had meer moeite om onder de druk uit te komen. De 
passing in het vervolg was vaak slordig. Na een 1-1 ruststand liepen de 
gastheren na de thee uit naar 4-1. Gezien het overtal aan kansen in de hele 
wedstrijd een terechte uitslag. 
 
Een week later andere koek tegen SVBV uit Barchem. Na een valse start, de  
0-1 voor de gasten in de 2e minuut, voetbalde TVO ruim een uur lang uiterst 
effectief tegen de ploeg van Frank Bruins. Met fraaie combinaties werd SVBV 
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zoek gespeeld, resulterend in doelpunten om je vingers aan af te likken. TVO 
trainer Harold Oude Veldhuis zag dat het goed was. Jorn G., Jorn v. L., Daan  
t. D. en Pim V. scoorden fraaie goals en de afgemeten crosspasses van achteruit 
oogsten applaus. Met name de 2e treffer, kiezelhard schot van Daan in de 
rebound vanaf 30 meter, deed de TVO aanhang opveren. Na de 5-1 ruststand 
freewheelde TVO naar een 8-1 stand, nam gas terug en kon met 8-2 gaan 
douchen. 
Vervolgens naar Delden waar het bekende Rood Zwart de opponent was. De 
laatste jaren veelal opererend in de 4e klasse, waar gehoopte promotie er steeds 
niet in zat. Een degelijk spelend TVO. Vlotte voorsprong TVO via Jorn G. Laatste 
kwartier was RZ wat sterker en ze kregen wat kansen, Mike t. V. voorkwam de 
aansluitingstreffer. De 2e helft had TVO controle, beide teams veel wisselen, 
TVO liep uit naar 0-4 o.a. door een fraaie kopbal van Roy Leferink. 

Het was 5 september voor ‘het echie’, 1e partij  voor de beker wel te verstaan. TVO- 
tegen Haaksbergen stond op het menu. Na de minuut stilte vooraf ter nagedachtenis 
aan de overleden TVOer René Veldhuis werd het een wedstrijd met als frappante 
uitkomst; 3 doelpunten gescoord door de zoons Jelle en Pim… Na een mispeer achterin 
kwamen de bezoekers op 0-1, Binnen een minuut scoorde Jelle 1-1 en na een half uur 
knalde Pim uit de rebound 2-1 binnen. Jorn G. strafte een verdedigingsfout adequaat af, 
hetgeen een 2-1 ruststand betekende. Na rust was de scherpte wederzijds minder. Wel 
werd een mooie dieptebal door Pim fraai verzilverd, 4-1. Haaksbergen antwoordde met 
een treffer, maar het slotakkoord was weer voor TVO. Joost E. tekende slim voor 5-2 en 
Pim V. etaleerde zijn klasse nog eens met zijn 3e treffer, 6-2 eindstand. 
De volgende bekerpartij werd met 1-2 gewonnen bij Victoria, ziet er dus prima uit tot dan 

toe…. 

 

DE NATUUR SLÖT TERUGGE 
Van petrieshenne tot fazaant’nhaan 

Ie zeet ze nig mear of ze hoolt zich schúül 
Net zoas ’n keend met ne knikkerbüül 
’n Poasveur zee’j ok nig mear braan 

Natuurramp’n met water en veur bunt ne ware epidemie 
As antwoad op oonze grote gulzigheid, geleuf dat van mie 

De tied wodt eindig veur schoon water oet’n kraan 
Mer wie wilt nig zeen, de welvaart maakt ’t kapot 

Zodat de mens zich möt schik’n in zien lot 
Leaf ma verdan in dee grootheidswaan 

Dan böw oaver 10-20 joar terugge bie of 
En vergeet alle dreumerieje tot ’n betje stof 

D’r is nog hoppe aj oe van alle luxe hebt ontdaan 
En de hele mensheid tot inkear issse kom’ 
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’t lik wal een sprookje, mer is mooi mettenom’ 
Want ie haalt de henne toch ok nig vot bie ’n haan 
Nee, de natuur löt zich nig ongestraft bedoonder 
Vrog of laat delf ie’t onderspit en lig ie oonder. 

AKKEFIETJES van HekselmesienHarry 
 

 

In 1981 ontstond de basis van een sterke 
levensvatbare Boerenjagersvereniging … 

MET GROTE TWENTSE INBRENG 
 
Het had in de jaren 1977 tot 1981 heel wat voeten in de aarde. De  
agrarische sector in Nederland kende tot dan toe een Jachtwet, 
waarbinnen alle boeren op eigen erf en grond schadelijk wild mochten 
afschieten.  
Tot zover niets aan de hand zou je zeggen, ware het niet dat de Minister van 
Landbouw in 1977 besloot de vergunningen voor afschietrecht van de boeren 
in te trekken. Dus dat recht bleef alleen bestaan voor gediplomeerde jagers. 
Met een argumentatie die alleen in de hogere politiek werd begrepen. Met 
mistige omschrijvingen als; ‘meer dan verwachte of toelaatbare schade’ en ‘het 
genot van de jacht op de betrokken gronden niet kan worden verhuurd dan wel 
de jachthouder niet bij machte is de schade afdoende te voorkomen of te 
bestrijden’. 
 
Maar dat plan tot ontnemen van het afschietrecht door de boeren was koren op 
de molen van een aantal verontwaardigde boeren die zich verenigden in een 
belangengroep. Die richting Landbouwschap in het SER-gebouw hun grieven 
uitten en een gepeperde brief stuurden. Zelfs een busreis naar Den Haag moest 
hun ontevredenheid kracht bij zetten. “Dat waren hectische toestanden”, 
beaamde ook Harrie Markslag, die vanaf het begin het hele proces op de voet 
volgde en de verontruste boeren mede mobiliseerde. De boeren-actievoerders 
braken zelfs in bij een vergadering van het Landbouwschap zodat die 
bijeenkomst tijdelijk geschorst werd. Maar ze mochten vervolgens toch hun 
zegje doen en later bij het ministerie van Landbouw een petitie aanbieden. 
Inmiddels waren de meeste vertegenwoordigers van de belangengroep 
overtuigd geraakt dat ze pas iets konden bereiken als ze zich verenigden. 
 
“Op 8 oktober 1981 was dan die historische dag dat de Nederlandse 
Boerenjagersvereniging werd opgericht”, meldde Harrie Markslag trots. “In een 
volle zaal bij de Leeren Lampe te Raalte werd een voorlopig bestuur geformeerd. 
En die mensen van het eerste uur wil ik wel even noemen, omdat de meesten 
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inmiddels zijn overleden. Johan Nollen, Harrie Markslag, Gerhard Gunneman, 
Johan Demmer, Johan ter Heegde, Johan ter Huurne, Nico Asbroek, Gerhard 
Busschers, Arnold Lansink en Hennie Wijlens”. Want sinds die tijd is door 
gerichte acties en invloed uit te oefenen op de juiste beleidsinstanties 
geleidelijke versoepeling doorgevoerd in het beleid van de regering. 
 
De vereniging NBJV onderging in 1987 een naamsverandering en heet 
sindsdien: Nederlandse Organisatie Jacht- en Grondbeheer. De NOJG is een 
volwassen organisatie met professionals die weten wat er in het veld speelt. Dat 
zijn namelijk de direct betrokkenen; boeren, jagers en grondeigenaren. Anno 
2021 kent de organisatie ruim 5000 leden en draait voornamelijk op 
gespecialiseerde en gemotiveerde vrijwilligers. 
 

                                                                                              
 
Het ontstaan van de NBJV (in 1981) en latere vorming van de NOJG (in 1992) 
zijn aanleiding om dit jubileum feestelijk te vieren op zaterdag 9 oktober.  
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID; DEZE FEESTDAG IS VOOR ALLE JAGERSLEDEN 
VAN VOORNOEMDE VERENIGINGEN! 
 
Ontvangst om 11.00 uur bij Het Wapen Van Beckum van landelijk bestuur, 
regiobesturen, medewerkers Jacht en Beheer en overige contacten. Daarna om 
12.30 uur Hubertusviering in de Blasiuskerk waarbij NOJG-voorzitter GertJan 
Oplaat zal voorgaan. M.m.v. Jachthoorngroep Les Trompes des Quartre-Vents 
en het Dames-en Herenkoor van de parochie. Om 13.30 uur is er een lunch bij 
het Wapen van Beckum, daarna het middagprogramma over heden, verleden 
en toekomst. Met filmbeelden door de jaren heen en sprekers o.l.v. de bekende 
presentator Roelof Hemmen. Om 17.30 uur wildbuffet en vanaf 20.00 uur 
Jagersbal m.m.v. het Oostenrijkse duo Dominik en Amigo. Die zorgen 
gegarandeerd voor een ouderwets Ostenrijks sfeertje!  
(Aanmelden bij NOJG-secretariaat voor 1 oktober). 

Jan Ottink 
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Opening hybrideveld; de trots van TVO 

 
Enkele honderden belangstellenden bij de stijlvolle opening van het 

hybrideveld van TVO 
 

 
Bloemen voor voetbalvoorzitter John Frongink van het TVO Gilde; vanwege zijn grote aandeel, 
naast de vele vrijwilligers, in de hybrideveld realisatie. links Alfons Harink en rechts Annelies 

Ezendam. 
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Links wethouder Claudio Bruggink naast Jacco Hofmeijer, die met zijn bedrijf de aanleg van het 

veld uitvoerde. 
 

 
Johan Vossebeld, met zijn 75 jarig lidmaatschap het langst TVO lid(!), hield zch knap staande in 

het panna-kooi duel met een jeugdige specialist. 
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KOM ZINGEN BIJ INSPIRATION 
Na een lange lockdown popelen we 
om op 18 augustus weer fris van 
start te gaan met ons koor. Uiteraard 
volgens de regels van het RIVM. 
Zing je graag en zou je wel in een 
koor willen zingen, dan is dit je kans! 
Wij zijn namelijk op zoek naar 
vrouwen én mannen om ons koor te 
komen versterken. 
Ons repertoire bestaat uit 
popnummers, ballads en 
musicalnummers die wij in onze 
optredens ten gehore brengen. 
Wil je meer van ons weten bezoek dan eens onze website: 
www.koor-inspiration.nl en kom gerust eens kijken op een repetitieavond waar 
je ook mee mag zingen. 
We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Momentum 
aan de NOJG-secretariaat 167 in Boekelo. 
Stuur een mailtje naar: inspirationboekelo@gmail.com. We hopen jou te kunnen 
verwelkomen binnenkort! 

 
BBB-tje   hulp gevraagd 
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om ons te helpen met het schoonmaken 
van ons huis, maar het nog leuker vindt om mij te helpen met het opruimen en 
weggooien van spullen! Ik zou het fijn vinden om daar hulp bij te hebben, het 
liefst om de andere week op de vrijdagochtend (of -middag). Lijkt je dat wat, 
neem dan telefonisch contact met mij op: 06-24753580. 

Met vriendelijke groet, Jacqueline Visser 
 
 

Bedankt voor de Ipad 
Vorig jaar hebben de afdelingen handbal en volleybal een aanvraag gedaan bij 
het Gilde, voor een Ipad en standaard om te gebruiken tijdens de trainingen.  
Gelukkig mogen we weer in de zaal trainen en de Ipad is dan ook al meerdere 
malen gebruikt voor video – analyses, het aflezen van de trainingen en ook zal 
de Ipad gebruikt worden tijdens de volleybal wedstrijden. 
Nogmaals dank aan het TVO Gilde, namens de afdelingen handbal en 
volleybal. 

Alvast bedankt! Laura Bunte 
 

http://www.koor-inspiration.nl/
mailto:inspirationboekelo@gmail.com
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Het jaar van wel een nieuwe pastoor… 
maar nog geen nieuwe prins 
Wat een zomer. Weinig activiteiten en weinig evenementen. Komkommertijd 
ten top voor Ossennieuws. Onze redactie heeft de overuren inmiddels allemaal 
opgenomen want er viel weinig te schrijven. Maar toen… opeens…een nieuwe 
pastoor! Heel Twente in rep en roer. De Tubantia kopt met ‘nieuw in Beckum, 
pastoor Benjamin’. Op het terras van Halfweg horen we twee dames op 
leeftijd praten: ‘goh wat een jonge pastoor’ en ‘wat zonde, zo’n mooie kearl en 
doar mag dan geen dearntje mee tussen de lakens’ en dat terwijl een 
voorbijfietsende dame bijna van het zadel af glijdt en we net de woorden 
‘christus wat een pastoor’ uit haar mond horen. Ja dat wel, een nieuwe 
pastoor maar als we het dan toch over onthouding hebben, laten we het dan 
ook over het tegenovergestelde hebben. Krijgen we dit jaar nog een nieuwe 
prins carnaval? 
 
Prins Hugo is, denken wij, de langst zittende prins van de C.V. Beckummer 
Ossens. Ook een eer! Waar sommige prinsen er, wederom denken wij, 
helemaal klaar mee zijn na een jaar hossen, zuipen en feesten mag Prins 
Hugo deze functie nog wat langer op zijn LinkedIn laten staan. Wat ons 
betreft mag Hugo nog veel langer prins blijven maar dan willen we wel elk 
jaar een prinsbekendmakingsfeest. Want op zo’n feest dat de dansmarietjes 
zich door de menigte moeten dringen tijdens het dansen, dat een in 
clownskleren verklede gek op de vensterbank bij Halfweg staat te dansen en 
het condens van de ramen loopt daar wachten we al veel te lang op. Mochten 
de Ossens toch op zoek zijn naar een nieuwe prins is een dubbelfunctie voor 
onze nieuwe pastoor wellicht een optie? 

Team Ossennieuws 

 
TVO: spaar mee voor je club bij PLUS 
Spek je clubkas gezond!  
Bij Plus Supermarkten spaar je nu voor sponsorpunten voor TVO.  
Zo spaar je mee: 

- Van 5 september t/m 13 november ontvang je een sponsorpunt bij elke €10 
aan boodschappen. 

- Kras de unieke code van de voucher open en scan de QR-code of ga naar 
plus.nl/sponsorpunten. 

- Selecteer TVO, voer de unieke code in en activeer. 
- Digitaal sparen kan ook in de Plus app. 
- Hoe meer sponsorpunten voor TVO, hoe meer euro’s voor de clubkas. 
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DE LUS VAN BECKUM en de PINKSTERFEESTEN BECKUM 
slaan handen ineen 
 
De organisaties van de Lus van Beckum en de Pinksterfeesten Beckum 
organiseren samen een hardloopevenement met aansluitend een feestmiddag 
en avond voor alle inwoners van Beckum en omstreken. Dit alles vindt plaats 
op zaterdagmiddag en -avond 6 november a.s. bij het Wapen van Beckum . Om 
14.30 uur starten we met de kidsrun van 750 en 1500 meter. Vervolgens starten 
we vanaf 15.00 uur met de 5, 10 en 15 km. Informatie over inschrijving staat 
op de site www.lusvanbeckum.nl . Op de dag zelf kun je je ook inschrijven tot 
14.00 uur 
 
Na de Lus van Beckum rond 17.30 uur starten we binnen met een gezellige 
afterparty met medewerking van de veelbelovende plaatselijke rockband 
DROCK! . 
 
Hierbij nodigen we alle inwoners van Beckum en omstreken uit . ‘s Avonds vanaf 
21.00 uur treden er in de grote zaal diverse DJ’s op . Het worden de  
Midwinterfeesten maar dan iets eerder . Nadere info over het complete 
programma volgt binnenkort . 
 
Natuurlijk zijn we afhankelijk van de dan geldende Coronaregels , maar we gaan 
er vanuit dat we iedereen kunnen verwelkomen. Op deze manier hopen we dit 
jaar toch nog iets voor Beckum te kunnen organiseren in deze rare, vreemde 
coronajaren . Hopelijk zien we jullie allemaal zaterdag 6 november. 

Organisaties Lus van Beckum en de Pinksterfeesten Beckum 
 
GRATIS AF TE HALEN 

PALLETS BIJ MULDER 
AANNEMERSBEDRIJF 
- Minimale afname 20 stuks 
- Afhalen op zaterdagochtend 
- Bij interesse stuur een bericht naar 
info@mulderaannemersbedrijf.nl 
Mulder Aannemersbedrijf | Engelbertsweg 7 
| 7554 SN | Beckum 

 
 
 

http://www.lusvanbeckum.nl/
mailto:info@mulderaannemersbedrijf.nl
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Datumbank 
24 sept. Werkgroep Jeugd 
29 sept. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
30 sept. Wat de pot schaft* 
7 t/m 10 okt. Military Boekelo-Enschede 
12 okt.  AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ‘t Proggiehoes 
13 okt.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo  
13 okt. Zonnebloem | Regio Zonnehof | Ontspanningsmiddag | 14.00-

16.00 uur | Zalencentrum Beltman Diepenheim 
14 okt.  Wat de pot schaft* 
16 okt.  Oud Papier 
16 okt.  Sam’s Kledingactie | 10.00-13.00 uur | ‘t Proggiehoes 
26 okt.  Ouderensoos | Etentje bij ’t Wapen van Beckum 
27 okt.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
27 okt.  AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ‘t Proggiehoes 
28 okt.  Wat de pot schaft* 
2 nov.  AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ‘t Proggiehoes 
6 nov.   Lus van Beckum | Aanvang 16.00 uur 
10 nov.  Wat de pot schaft* 
10 nov.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
20 nov.  Oud papier 
24 nov.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
24 nov.  AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ‘t Proggiehoes 
25 nov.  Wat de pot schaft* 
8 dec.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
8 dec.  Wat de pot schaft* 
18 dec.  Oud papier 
21 dec.  Ouderensoos | Kerstmiddag 
22 dec.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
23 dec.  Wat de pot schaft* 
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we samen 
eten. Kosten bedragen € 7,50 inclusief 1 consumptie. Geen vervoer? Geen probleem! U wordt 
opgehaald en weer thuisgebracht.  

 
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2021-2022 
18 t/m 22 okt.  Herfstvakantie 
27 dec. t/m 7 jan 2022 Kerstvakantie 
21 febr. t/m 25 febr. Voorjaarsvakantie 
25 apr. t/m 6 mei Meivakantie 
26-27 mei  Hemelvaartweekend 
18 juli t/m 26 aug. Zomervakantie 
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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. 

 

Tien jaar vrijwilligersfeest Hengelo 
Speciale jubileumprijs van € 500,- 
Dit jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk (onderdeel van sociaal 
werkorganisatie Wijkracht) voor de tiende keer het Hengelose vrijwilligersfeest. 
De laatste jaren zijn de vrijwilligersprijzen (de awards) een vast onderdeel van 
het feest. In dit jubileumjaar is er daarom een extra prijs van € 500,-.  
 
Nomineren 
Iedereen kan een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep voordragen voor een prijs. 
Dit jaar gaat dit niet meer per categorie. Belangrijk bij het nomineren is wel om 
aan te geven waarom een vrijwilliger of groep vrijwilligers een award verdienen. 
Nomineren kan tot 15 november via de website van het Servicepunt: 
https://www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/vrijwilligersawards_2021/.  
 
 
 

WEEKENDVIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
Met verschillende vrijwilligers die voor willen gaan in een viering, gaan we op 
iedere derde zaterdag van de maand een gebedsviering houden. Deze is zoals 
gewoonlijk om 19.00 uur. 
 
 

DE MIST IS NOG NIET OPGETROKKEN… 
Tijdens de geslaagde openingsceremonie hybrideveld van zaterdag jl. even 
wethouder Bruggink aangesproken. ‘Wanneer nu wordt het overleg omtrent 
verwerving van benodigde grond met de eigenaren (voor de ontsluitingsweg 
naar de woningbouwlocatie) gevoerd? Dat blijkt toch nog ingewikkeld te 
worden. ‘Benodigde procedures vooraf vergen tijd. Het heeft volop aandacht en 
vooral zorgvuldigheid is belangrijk’. Ondertussen schijnen al wel vwb. grond-
verwerving bepaalde partijen benaderd te zijn, volgens insiders. 
De mist is echter nog lang niet opgetrokken. Maar BBB blijft het hele proces op 
de voet volgen! 
                                                                                                 Jan Ottink 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
https://www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/vrijwilligersawards_2021/
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De victorie van overwinningen! 
 
Even tot slot een positieve afsluiting. TVO1 won zondag bij Meddo en gaat 
ongeslagen naar de volgende bekerronde. Fraaie goals van Jorn G. Rinze, Joost 
en Daan met zijn verwoestende schot betekenden een 2-6 zege. Een beetje 
‘hoog staan’ van de ploeg met veel invallers maakte TVO achterin een beetje 
kwetsbaar, maar ach, de cijfers 2-6 zijn duidelijk!   
 
En dan FC Twente en Heracles, wat een weelde! 
Fris en fruitig speelde Twente en troefde Vitesse af met effectief spel. 
Inderdaad,  het kan verkeren en gemopper is vervangen door gejuich.  De 1-4 
zege spreekt boekdelen. 
Hetzelfde geldt voor Heracles, dat AZ aan de zegekar bond. Een remise leek in 
aantocht en dat zou al een prima resultaat zijn. In blessuretijd echter zette Vloet 
zich achter de bal bij een vrije schop e schoot van afstand fraai raak. Die treffer 
zorgde voor dolle vreugde in het Almelose kamp, 3-2… 
Wat wil je nog meer; de middenmootpositie is het resultaat. En nu won ook Go 
Ahead ook nog in de derby tegen PEC Zwolle met 1-0. .. Dat zijn leuke dingen 
voor de mensen. 
 
 
 

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 

 


