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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…………….……………………………….8 
 

En weer is een BBB geproduceerd met alles erop en eraan. Met alle 
smaken die de lezer wenst. Op veel fronten tegelijk wordt de toekomst 
van Beckum beschouwd en besproken. Op zich is het lovenswaardig, 
dat veel betrokkenen zich hiervoor inzetten. Belangrijke factor blijft 
echter, dat iedereen eensgezind, met een positieve instelling én met 
het nodige geduld blijft streven naar een leefbaar Beckum.  
 
In dit nummer worden de studies Gemeenschapsgebouwen alsmede 
Omgevingsprogramma nader toegelicht. Terwijl in de volgende 
november BBB hopelijk nadere informatie kan worden verstrekt over 
vorderingen bij het woningbouwplan- en locatie. Dan trachten we 
betrokkenen maar weer eens te bevragen, of- en wanneer een aantal 
te nemen hobbels geslecht kunnen worden. Opdat de mist een beetje 
optrekt!! 

Want Beckum Beter Bekeken blijft boeien… elke maand weer. 
 

Laatste Week Nieuws 
Allereerst; ook zo genoten van de perfecte demonstratie die Ajax liet zien in het 
duel tegen Borussia Dortmund. Daar kunnen alle huidige topploegen een puntje 
aan zuigen 
Vorige week de nieuwe Lus van Beckum op proef gelopen. Viel tegen, 2x de 
tunnelhelling bedwingen is een flinke beproeving,  maar ook een extra uitdaging 
voor de ware doorzetter. Doe dus mee op 6 november aan de LUS VAN 
BECKUM!!  
 
TVO2 speelde tegen VoorwaartsT. Moest diep gaan maar won wel met 3-2. 
 
De TVO hoofdmacht speelde uit bij Luctor en smachtte naar de 1e overwinning. 

Maar het liep teleurstellend af met een 4-1 nederlaag. Onmacht, pech, 
slordigheid, onfortuinlijk of toch geflatteerd? Zeg het maar… 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021 
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Wat U Leest In Deze Oktober BBB 
 

• LAATSTE WEEK NIEUWS 
• INHOUDSOPGAVE  
• WONINGBOUW EN EEN GEMEENSCHAPSGEBOUW 
• WINDMOLENS OF ZONNEPARKEN IN BECKUM OF OELE? 
• JAARVERGADERINGEN TVO & DONATIES GILDE 

• JEUGDRAAD BECKUM: DART-/SCHILDERAVOND 
• LINTJE VOOR JOLANDE TEN THIJE 
• DE EERSTE STAPJES IN DIE GROTE WERELD 
• OMGEVINGSPROGRAMMA 
• SLAGERIJ DE HOEVE OP WOENSDAG OP HET KERKPLEIN 

• OVERLIJDEN - JUBILARISSEN KOOR SPIRIT 
• MAUREEN TER BEKKE ON TOUR - FINLAND 
• HISTORIE LUS VAN BECKUM 
• WIST U DATJES 
• DE BLEEK: START NIEUW SCHOOLJAAR 
• NIEUW LOOPPARCOURS LUS VAN BECKUM 

• VOGELSHOW BECKUM, HAAKSBERGEN EN OMSTREKEN 
• REACTIE EN AANVULLING WIJZIGING DIERENWET 
• DROCK OP DE PRE-WINTERFEESTEN 
• OSSENNIEUWS: DE CHARME VAN HET SPANDOEK 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 

• WIJZIGING GRATIS FYSIO SPREEKUUR 
• GYMGROEP: WE ZULLEN DOORGAAN, TOCH? 
• LUK AKKEFIETJES 
• PETJE AF - DE TROTS VAN TVO 
• VIERINGEN BLASIUSKERK BECKUM - DATUMBANK 

• WAT IS’T WAT 
• ZON IN DE SCHOORSTEEN 
• SNERT-ACTIE TVO HANDBAL 
• HOONHOOK PAASVUUR 
• MILITARY BOEKELO EN TVO INZET 
• FILM LUNA IN PROGGIEHOES 

• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN  
• HUISARTS DE HARTOG TERUG IN BECKUM 
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Woningbouw en een gemeenschapsgebouw 
 

Eerst bouwen, dan de gebouwen 
We zouden het bijna vergeten, maar naast de landelijke roep en 
noodzaak om meer woningen te bouwen, zitten veel plaatsen ook met 
het thema kerkgebouw. Wat te doen met de kerk waar straks geen 
erediensten meer worden gehouden? In Beckum wordt al langere tijd 
gewerkt aan beide thema’s (wonen en gebouwen) waarbij het belang 
van woningen bouwen voor de meeste mensen met stip op 1, 2 en 3 
staat. Desondanks en gelukkig wordt er over dat andere thema, de 
toekomst van onze gemeenschapsgebouwen, ook nagedacht. 
 
De twee gekozen scenario’s 
Zo koos de gemeenschap In 2018 uit vijf mogelijke scenario’s voor de 
gemeenschapsgebouwen. Twee van die scenario’s; een geheel nieuwe 
multifunctionele accommodatie (MFA) of een nieuwe functie en 
verbouwing/verbinding van de Blasiuskerk en sportzaal Het Geertman, 
zijn onderzocht. Dat onderzoek is ondertussen in het stadium dat er een 
globaal investeringsoverzicht is berekend en er nu gekeken wordt naar 
de exploitatieberekeningen; wat zijn de jaarlijkse kosten en opbrengsten 
en is dat te dragen door de verenigingen, leden, organisaties enzovoort? 
 
Afstemming met betrokken verenigingen 
Uiteraard is betrokkenheid van gebruikers (verenigingen, school) en 
eigenaren (grond, panden) essentieel. TVO is een van die betrokkenen. 
In de onlangs gehouden jaarvergadering van TVO is afgesproken dat zij 
als vereniging nog even geen kantine uitbreiden, in afwachting van deze 
keuze en dus de uitkomsten van het Omgevingsprogramma. Voorwaarde 
is wel dat het tijdspad van realisering van het gemeenschapsgebouw op 
korte termijn concreter wordt. Het gemeentebestuur van Hengelo heeft 
beloofd dat voor de verkiezingen van maart 2022 het 
Omgevingsprogramma Beckum klaar zal zijn. Nader bericht volgt. 
 
Studenten denken mee 
Naast de ruimtelijke schetsen van de architect is momenteel ook een 
team studenten vanuit Saxion bezig om de mogelijke bestemming van 
het kerkgebouw te onderzoeken. Van september 2021 tot en met januari 
2022 gaat een zevental derdejaars studenten van Saxion bezig met de 
Blasiuskerk in Beckum. De studenten volgen de opleiding Interieur 
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Design & Styling (Jan des Bouvrie Academy) aan de Hogeschool Saxion 
te Deventer. Ze gaan in ontwerpteams aan de slag met de transformatie 
van religieus erfgoed. De Saxion studenten willen hun kennis van 
ruimtelijk vormgeven inzetten, met respect voor de historische en 
architectonische waarden van het gebouw én de gemeenschap. Ze kijken 
met een frisse en onbevangen blik naar de mogelijke invulling van het 
scenario nieuwe functie en verbouwing/verbinding van de Blasiuskerk al 
dan niet in combinatie met sportzaal Het Geertman. De studenten gaan 
met betrokkenen in Beckum aan de praat over de (actuele) 
ruimtebehoefte, ze maken ontwerpen en bouwen een maquette. Ook 
zullen ze kijken naar de kosten en mogelijke bijdrageregelingen vanuit 
de overheid.  
 
We houden u op de hoogte van de voortgang. 

Namens de werkgroep TBG, Richard ter Avest 

 
Windmolens en zonneparken in Beckum of Oele? 
In het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie over 
Beckum en Oele staat: "Uit het locatieonderzoek en de landschappelijke 
studie komt naar voren dat de zoekgebieden Beckum/Oele vanwege het 
kleinschalige landschap weinig ruimte bieden voor zonnevelden. Daarom 
staan we in die gebieden alleen maar kleinschalige zonnevelden toe die 
passen binnen het landschap en met betrokkenheid en acceptatie van 
omwonenden. Het ontwikkelen van zonnevelden komt alleen ‘van 
onderop’ en we kiezen in deze gebieden voor 100% lokaal 
eigenaarschap. Dat betekent dat energieprojecten, zoals een zonneveld, 
eigendom zijn van lokale bewoners en bedrijven. Beckum/Oele valt als 
zoekgebied voor wind af, vanwege de radar van vliegveld Twente." 
Volledige info is te lezen op Beckum.nl. 

 
VOORSPOEDIG VERLOOP TVO                
VERGADERINGEN EN TVO GILDE DONATIES 
En dan de jaarvergaderingen van alle sv TVO afdelingen, aansluitend de 
omni-jaarvergadering en TVO Gilde presentatie als afsluiting. 
Veel formele zaken en organisatorische overzichten, want competities 
waren voor alle afdelingen afgelopen seizoen vrijwel niet aan de orde. 
Vanwege corona nietwaar? De handbal- volley- en voetbalafdeling 
kenden een stabiel seizoen met enkele bestuurlijke mutaties. En 
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draaiden, mede door financiële steun van en beperkte huur aan de 
gemeente, met een positief resultaat.  
TVO voetbal memoreerde de opening van het zojuist geopende 
hybrideveld en kondigde aan dat het hoofdveld komend voorjaar een 
grondige renovatie zal ondergaan. Ronnie Morsink legt na acht jaar zijn 
functie als accommodatiebestuurder neer. Hij wordt opgevolgd door 
Robert Vossebeld. En bij het omni bestuur stopt Oscar Koppelman met 
zijn functie als sponsor-coördinator. Dankzij hem is vooral het 
sponsorborden bestand langs het hoofdveld flink uitgebreid. Roy Leferink 
neemt zijn taken over. Ook waren er enkele jubilarissen. Johan 
Vosssebeld en Jan ter Avest vanwege 70-jarig lidmaatschap, Harrie 
Annink en Harrie Wielens 50-jarig TVO lid en Marco Ottink 40-jarig TVO 
lid. Memorabel was de opmerking van Jan ter Avest bij he uitreiken van 
de oorkonde. ‘Ik moest als grensrechter van het 1e toen nog eerst een 
cursus volgen bij de TVB. 

                  
Voorzitter John Frongink overhandigt de jubilarissen de oorkonde en de bloemen. Harrie, Jan, 

Johan en Harrie worden in het zonnetje gezet. 
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Bij de omni-jaarvergadering werd stilgestaan bij het soms moeizame 
overleg met de gemeente. Want de uiteindelijke realisatie van het 
hybrideveld, vervolgstappen na de verkoop van het 3e veld 
(woningbouw) én plan tot renovatie hoofdveld waren wel eens duidelijke 
afspraken vergeten of foutief geïnterpreteerd. Betreffende het 
toekomstig plan tot realisering van een multifunctioneel 
gemeenschapshuis worden momenteel twee opties bestudeerd op 
mogelijke haalbaarheid. Omni-secretaris Alex Vossebeld deed uitleg van 
de materie. ‘De betrokken werkgroep hoopt eind van het jaar knopen te 
kunnen doorhakken. En dan is de gemeenschap Beckum aan het woord’. 
Danny Ottink vulde aan dat het plan tot logistieke verbetering en 
verruiming van de kantine-ingang in een afwachtende fase zit. 
Afhankelijk van de uitkomst van een al dan niet snelle realisatie plan 
gemeenschapsgebouw zal hierop geanticipeerd moeten worden. 
(foto’s van de afgetreden Ronnie Morsink en Oscar Koppelman ontbreken helaas.) 

Na de omni-jaarvergadering werden de TVO Gilde zaken besproken en 
voorstellen vanuit de afdelingen ter tafel gebracht. Maar Alfons Harink, 
die vorig jaar de voorzittershamer van het Gilde overnam van Jan 
Ottink, dankte de vertrokken voorzitter, die twintig jaar geleden aan de 
wieg stond van dat TVO Gilde, dat in die jaren meer dan € 60.000 
heeft gedoneerd aan alle TVO afdelingen. Het dankwoord ging 
vergezeld met een waardebon en bloemen voor Ine.  
                                                                                             BBB redactie 
 

 
 

Dit jaar kwamen er een 4-tal voorstellen binnen voor donatie. 
-De afdeling Volleybal: Party (speaker) box en telraam. Totale waarde € 600,- 
-Handbal: Uitbreiding spelmateriaal o.a. Beach ballen en ballen voor kersverse 
A-jeugd € 700,- 
-Voetbal: Poets/boenmachine voor de kleedkamers; basisbedrag  € 700,- 
Daarnaast zal het Gilde-ledenbord achter de bar een metamorfose ondergaan. 
Dit voor de richtprijs van € 250,- Deze voorstellen werden onder applaus goed 
gekeurd. 
 

Ruben Kokhuis en Annelies Ezendam zijn tussentijds toegetreden. Als 89e lid 
meldde zich Eric Pelle aan en Sido Oevering als kandidaat-lid. Klasse! 

                                                                                Alfons Harink 
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Het afscheid van TVO Gildevoorzitter Jan Ottink. (Is na 20 jaar opgevolgd door Alfons Harink). 

Vlnr. Alfons, Jan, Ine en Annelies 

 
Jeugdraad Beckum: Dart-/Schilderavond 
Er staat weer een nieuw evenement op het 
programma en dit keer een oude bekende. 
Helaas kon vorig jaar de jaarlijkse 
dartavond niet doorgaan maar dit wel! 
Voor de heren dus een avond pijltjes 
gooien maar ook voor de dames is er iets 
georganiseerd, namelijk model schilderen, 
oftewel (D)ARTS!  
Op vrijdag 5 november om 19.30 uur zijn 
jullie van harte welkom in ’t Proggiehoes. 
Geef je snel op via de link die op onze 
Facebookpagina staat, want vol=vol.  
Tot dan!!!! 

Jeugdraad Beckum 
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LINTJE VOOR JOLANDE TEN THIJE 
tijdens Hubertusviering in Beckumer kerk 
Het was een stijlvolle Hubertusviering in de Beckumer parochiekerk op 
zaterdag 9 oktober, waar de Jagersvereniging NOJG haar 40-jarig 
bestaan vierde en verder haar festiviteiten hield in het naastgelegen 
restaurant het Wapen van Beckum. Het eerste hoogtepunt was een 
Koninklijke Onderscheiding voor een vrouw die zich vanaf het begin had 
ingezet voor die Jagersvereniging in veel functies. Zij werd met de hele 
familie in de kerk welkom geheten. Burgemeester Welten van 
Haaksbergen schetste haar grote staat van dienst op velerlei gebied. Als 
NOJG-secretaresse, gastvrouw, medewerker van het blad Jacht en 
Beheer en projecten voor kinderen. Voor het Beckumer Dames- en 
Herenkoor al 50 jaar secretaresse en bij veel activiteiten betrokken rond 
het kerkgebeuren. Daarnaast ook al lange tijd vrijwilliger bij het nu 
geheten Wiedenhof in Haaksbergen. ‘Sociale verbinder’ en ‘rots in de 
branding’ waren enkele rake typeringen. Nadat haar de versierselen 
waren opgespeld uitte de bescheiden Jolande in haar dankwoord; ‘Ik ben 
blij verrast maar trots en dankbaar dat mij zoveel eer toekomt’. De 
woorden werden gevolgd door een staande ovatie van de genodigden in 
de kerk. 

Jan Ottink 

 
Een trotse Jolande met opgespeld lintje en ‘een zee van bloemen’! 
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Harrie Markslag, een van de initiatiefnemers, genodigde Annie Schreijer, Jolande ten Thije en 

bekende gasten (foto’s Beckum.nl, facebook). 

 
De eerste stapjes in die grote wereld 
Je loopt over de markt, mensen staan stil, mensen schuifelen langzaam 
langs de kramen, mensen maken spontaan een praatje met elkaar en 
blokkeren de looppaden. Sommige mensen, veelal mannen, hebben op 
een spiekbriefje een aantal boodschappen staan, die moeder-de-vrouw 
heeft aangegeven. Marktlui prijzen hun waren aan, al dan niet met stevig 
stemgeluid. Die ene visvrouw - uit Spakenburg - is wat dat betreft de 
ongekroonde koningin. Bij het milde weer zijn de terrassen rondom goed 
bezet door veelal tevreden mensen. Die rustig kuieren over de familie, 
dagelijkse beslommeringen of ziekten en aandoeningen - wat is ’t toch 
wat…- die ieder ouder wordend individu ongetwijfeld op zijn levenspad 
tegenkomt. Ineens komt mij een rij peuters tegemoet van 2-3 jaar. Een 
juffrouw vooraan, in het midden en achteraan. Samen verbonden door 
een dik koord. Door de kinderen twee aan twee braaf vasthoudend. Zij 
kijken bewonderend omhoog naar die grote mensen in die grote wereld 
die de markt bezoeken. Een vertederend schouwspel dat je als oudere 
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doet ontroeren. Een tiental kleine hummelkes die, verbonden met elkaar, 
met grote ogen onschuldig rondkijken in die mensenmassa. Waar zij 
straks na de school- en in de volwassen periode ook deel van gaan 
uitmaken. De eerste stapjes dus ter kennismaking. 

Knitto extra 

 
Omgevingsprogramma 
Zoals jullie weten, wordt er zowel achter als voor de schermen hard 
gewerkt aan de toekomst van ons mooie dorp. Een werkgroep is bezig 
met de nieuwe dorpsraad. Daarnaast wordt hard gewerkt aan 
nieuwbouw in Beckum. Ook is een werkgroep bezig met de toekomst 
van de Beckumer Gemeenschapsgebouwen. 
We constateerden in al deze processen dat een lange termijnvisie voor 
Beckum ontbreekt. Veel discussies, over vaak erg belangrijke 
onderwerpen, worden ad-hoc gevoerd. De samenhang lijkt daardoor 
soms te ontbreken. Om die reden is er ook een werkgroep aan de slag 
gegaan met de uitdaging: Hoe krijgen we voor Beckum een visie voor 
belangrijke onderwerpen, in samenhang met elkaar, op papier: voor de 
korte termijn, voor de middellange termijn en voor de lange termijn. Dit 
om te voorkomen dat we bijvoorbeeld na realisatie van enkele woningen, 
weer jaren met elkaar en met de gemeente in conclaaf moeten voor de 
volgende uitbreiding. Doelstelling daarbij is om deze visie vanuit Beckum 
te schrijven. Nadrukkelijk samen met de gemeente. Deze visie dient ook 
door de gemeente te worden vastgesteld, zodat ook beleidskeuzes in de 
toekomst hierop gebaseerd kunnen worden. Het juiste instrument 
daarvoor is een zogenoemd ‘Omgevingsprogramma’. 
 
Plan van aanpak 
De werkgroep heeft een plan van aanpak geschreven om vanuit de 
omgevingsvisie ´Hengeloos buiten´ een omgevingsprogramma te 
ontwikkelen voor ‘Beckum: Leefbaar Dorp verbonden met het Land’. De 
gemeente heeft in de omgevingsvisie drie hoofdthema’s benoemd voor 
dit omgevingsprogramma: 
-Het woningaanbod; 
-Het voorzieningenniveau; 
-De verbinding van het dorp met de direct aangrenzende gebieden in 
oost-west richting; 
In het plan van aanpak staat omschreven welke stappen er gezet moeten 
worden om een omgevingsprogramma te ontwikkelen en wie hier welke 
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rol en verantwoordelijkheid in heeft. Beckum is een dorp dat op de 
genoemde thema’s voor grote uitdagingen staat. Gelukkig zijn er ook 
veel inwoners, verenigingen en andere partijen die hier goede en 
creatieve ideeën over hebben. Het is daarom belangrijk dat de 
Beckumers actief betrokken worden bij het ontwikkelen van het 
omgevingsprogramma. Het opstellen van het omgevingsprogramma is 
en blijft formeel een taak van de gemeente, maar in coproductie met 
Beckum. Wij als Beckumers grijpen graag de kans om een stukje van de 
regie mede op te pakken. 
 

Hoe gaat het nu verder? 
Het plan van aanpak is besproken met de gemeente en er is een ervaren 
procesbegeleider aangesteld die op basis van dit plan van aanpak verder 
gaat. We zullen deze procesbegeleider binnenkort aan jullie voorstellen, 
middels de Beckumer mediakanalen. Inmiddels is deze procesbegeleider 
al volop bezig met het voeren van gesprekken met diverse partijen in 
Beckum. We hebben, in overleg met de gemeente, ervoor gekozen om 
de vaart erin te houden. De doelstelling is dat er aan het eind van dit 
jaar een (concept) omgevingsprogramma ligt. Daarmee staan we als 
dorp sterk richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend 
jaar. We zien het als onze belangrijkste taken om namens het dorp 
aangehaakt te blijven bij de voortgang van de procesbegeleider en om 
de betrokkenheid van de Beckumers te vergroten door actief over het 
proces te communiceren. Bij vragen of opmerkingen kan contact worden 
opgenomen met Herman Bunte. 
 

Op donderdag 4 november om 20:00 uur is er in ‘t Proggiehoes 
een informatieavond over het omgevingsprogramma kern van 
Beckum. Hiervoor worden de inwoners van Beckum van harte 
uitgenodigd. Tevens personen die direct betrokken zijn bij 
verenigingen en organisaties in Beckum. 

Namens de werkgroep, 
Herman Bunte, Anouk Mulder, Els Wijermars, Gijs Nijhof,  

Marloes Nijland – Ten Dam en Tom Jannink 

 
De marktwagen van Slagerij de Hoeve staat met ingang van 

woensdag 6 oktober van 8.00-12.30 uur 
op het kerkplein in Beckum. 

Graag tot ziens! Team Slagerij de Hoeve 
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OVERLIJDEN 
Begin oktober zijn in Beckum twee voormalige buren overleden. Op 7 
oktober overleed Nico Mentink op 92-jarige leeftijd. ‘A’j zo laank 
meugelijk joonk blieft, dan bu’j korter oold’, was de passende 
omschrijving. 
 

Zijn vroegere buurvrouw Bernarda Ezendam overleed op 9 oktober op 
86 jarige leeftijd. Bernarda heeft in het verleden lange tijd (samen met 
Anny Mentink) bij TVO handbal in het bestuur gezeten en 
competitiezaken punctueel verzorgd. En was actief voor de Zonnebloem 
en Klaar Over groep 
Beide betrokken families wordt sterkte toegewenst. 

 
Koor Spirit zet jubilarissen en afscheidnemende 
pianist in het zonnetje 
Negen jubilarissen die samen al meer dan 175 jaar hebben gezongen, 
zijn in de H. Isidorus in de Hoeve gehuldigd. Onder hen acht koorleden 
en de dirigent, Mariëtte Waanders-Menkehorst, die al meer dan 25 jaar 
dirigent is van Spirit. Tijdens de viering waarin Pastor Van den Bemt 
voorging, is ook afscheid genomen van Gerie Scholten als vaste pianist 
van het koor. De jubilarissen zijn onderscheiden met de eremedaille in 
brons (12,5 jaar lid) en zilver (25 jaar lid) van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging. 
 

 
V.l.n.r.: Yvonne Asbroek (25 jaar), Henriëtte Koppelman (12,5 jaar), Miriam 

Leferink (25 jaar), Bianca Klaver (25 jaar), Maureen Ottink (12,5 jaar), Ingrid 
Temmink (25 jaar), Corrine Scholten (12,5 jaar), Gerie Scholten en Pastor Van 

den Bemt. 
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Maureen ter Bekke on tour – Finland 
Op 22 juni 2021 ben ik begonnen met mijn 
nieuwe baan. Het bedrijf zit in Hengelo, maar 
daar moest ik niet aan het werk. Ik ben voor 
dat bedrijf vier maanden naar Finland 
gegaan. Dan stel je jezelf de vraag: Heel 
Finland of een bepaald stuk? Nee… heel 
Finland. Bijna elke stad tussen Helsinki, en de 
stad Rovaniemi (ligt op de poolcirkel) ben ik 
geweest. Zie de route op de foto → 
 
Ik moest in Finland op de internationale markt Hollandse kaas en worst 
en Engelse fudge verkopen. Ik was niet alleen, ik had vier andere 
collega’s. Daan of ik stond op de kaas samen met onze baas Joey, Astrid 
stond achter de worst en Anouk stond op de fudge. De marktdagen 
waren donderdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Natuurlijk moet je er wat eerder zijn om alles klaar te maken. 
Woensdagochtend was er altijd opbouw dag. De andere dagen van de 
week waren we vrij en gingen we altijd leuke dingen doen met elkaar. 
De voertaal op de markt was Engels maar er was altijd een verdwaalde 
Fin die het vertikte om Engels te praten. De Fin begon Fins tegen mij te 
praten en ik praatte dan in het Nederlands terug. Goeie gesprekken krijg 
je dan! 
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Deze periode heb ik in een caravan geslapen met twee anderen. Dus vier 
maanden lang het campingleven! In het begin is dat heel leuk. Het weer 
is mooi, het wordt niet donker en de sfeer zat er goed in. Maar aan het 
einde van het seizoen, als het vroeg donker wordt, begint het te vriezen 
in de nacht en dan moet je nog naar het wc-gebouw. Nou, dan is de lol 
er wel af. 

 
Aangezien we elke week naar een nieuwe plek moesten, waren we erg 
mobiel. We hadden een vrachtwagen met kaas trailer, een camper met 
de fudge trailer, een Iveco waar de wasmachine en droger in zit met de 
caravan en tot slot een personenbusje. Als we op zondag klaar waren 
met een markt reden we vaak diezelfde dag nog naar de nieuwe locatie. 
Was dat te ver, dan gingen we maandag ochtend.  
 
In mijn vrije tijd heb ik ook ontzettend veel leuke dingen gedaan. Ik ben 
in ongeveer alle bars/cafés in Finland geweest, naar Zweden gegaan, 
het Noorderlicht gezien, midden in het bos naar de zonsondergang 
gekeken, heel veel avonden op de camping geneuglijk gezeten met de 
andere marktmensen en ga zo maar door. Veel te veel om op te noemen. 
 
Toen ik thuis kwam na een reis van twee hele dagen was het fantastisch 
om weer in mijn eigen bed te liggen. De dag daarna wist ik alleen niet 
meer wat ik moest doen. Ik had de hele dag vrij, maar dat was ik 
helemaal niet gewend. Ik ben maar van alles gaan doen wat ik mij kon 
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bedenken. Het heeft mij één tot anderhalve week geduurd om weer een 
beetje te wennen aan het leven hier en dat vind ik nu ook weer heerlijk. 
Nu ik thuis ben, werk ik af en toe op een paar markten in Nederland met 
de Engelse fudge. De overige dagen ben ik vrij of kan ik helpen bij het 
Wapen van Beckum. Als het doorgaat, ben ik nu nog drie weken in 
Nederland en ga ik daarna zes weken naar Denemarken voor 
kerstmarkten. Hoe dat allemaal gaat lopen en of dat doorgaat dat weet 
ik nog niet zeker, maar we hopen op het beste! 

Maureen ter Bekke 

 
Maureen heeft ook het lokale suffertje in Finland gehaald. Er zijn niet veel Beckumers die haar dat 

na kunnen zeggen.  
 

 
HISTORIE LUS VAN BECKUM 
De Lus van Beckum werd eind jaren ‘70 begin jaren ‘80 voor het eerst 
georganiseerd. In 2018 hebben we dit evenement weer nieuw leven 
ingeblazen en dit jaar wordt De Lus alweer voor de 3e keer 
georganiseerd! Hier een foto van De Lus ‘uit de oude doos’. 
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Wie is deze’ Emiel Zatopek, die langs café Halfweg snelt?  

(links met pet oa. jurylid/tijdwaarnemer Herman Vossebeld) 

 
Wist u datjes… 
 

Jazeker, ze zijn er weer volop te noteren. De kopstootjes op sportgebied bij 
TVO. De uitglijders, mispasses, prutgoals, fraaie treffers, wel-niet 
buitenspelgevallen, schwalbes en uitslagen. Lees maar mee! 

- De jeugdteams TVO/HoeveV JO 17 en JO19 scoorden prima tegen resp. 
Vogido en BSC/Unisson met 4-2 en 1-3 winst. Maar JO15 en JO14 
verloren van Lochuizen/Rietmolen en Kloosterhaar. Maar het jongste 4 
tegen 4 TVO pupillenteam maakte Bentelo in met ongeveer 15-3. En 
tegen de Delden pupillen werd met zo’n 12-8 gewonnen, terwijl Delden 
de 2 helft ook zo’n beetje de hele tijd met een mannetje meer speelde. 
Ach, moet kunnen. 

- TVO3 wees na een sterke 2e helft WVV5 gedecideerd terug met 8-1 en 
ook TVO5 was bij Bon. Boys de meerdere met 0-3. TVO4 was een 
maatje te groot bij de Boys met 0-8 winst, terwijl het 2e laat op toeren 
kwam tegen het geel/zwart hemden van Vorden,  
3-0 zege tenslotte. TVO1 ging ongeslagen de volgende bekerronde in 
en opende de competitie bij AvantiW. Leuk afwisselend duel, TVO 2x 
op voorsprong door Jorn v. Laar (onder andere boogbal vanaf 38 
meter!), en 2-2 eindstand. 

- TVO JO12 timmert flink aan de weg, gezien de 10-3 zege op Quick20, 
JO17 en JO19 moesten echter het hoofd buigen voor Overdinkel en 
Sparta met 3-1 en 2-3. Het 4e blies Delden met 6-1 naar huis, TVO3 liet 
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zich de kaas van het brood eten (4-2) door Hector3 en het 2e zag in de 
laatste minuut Neede 2 langszij komen middels een strafschop,1-1. 
‘Was wel terecht’, zei Joost W. 

- En TVO1 was zeker zo kansrijk als Losser, maar vooral de Losserse 
goalie gooide geregeld roet in het eten,1-2 nederlaag derhalve en een 
pak kaarten wederzijds. 

- Een week later naar koploper Saasveldia. Met enkele invallers en snelle 
uitval van Jorn G. een forse klus. Een strafschop pal na rust betekende 
2-0. Vlak voor tijd een beauty van Pim – fraai schot bovenin de kruising 
– betekende een 3-1 nederlaag. 

- De handbal is ook begonnen. TVO1 tegen de Tukkers2, een flinke 
blessure voor Britt, maar waardige vervanging door Mila Wielens. 
Amper 14 jaar maar al wel goed voor 5 doelpunten! Tenslotte 23-20 
TVO winst. 

- TVO4 streed tegen Hoeve V4, dat danig was versterkt door Hoeve2 
spelers(!) en moest derhalve nipt de punten op de Hoeve laten, 3-2 en 
TVO2 was het antwoord schuldig op het sterke Grol3, dat heerste en 
ruim de punten thuishield met 7-3. 

- TVO3 wist bij Twenthe5 de volle winst te halen met hangen en wurgen; 
0-1 (indien ander wedstrijdbeeld dan graag reactie..), het creatieve 
TVO5 deelde thuis de punten in het bekerduel met TVC6, 4-4. Maar 
verloor de noodzakelijke penaltyserie met 3-5. Werd gezegd. Een 
zekere Luuk speelde een hoofdrol, meldde facebook… 

- En TVO1 remiseerde in de clash met WVV34. Veel publiek, opwinding, 
strijd, veel kaarten en tenslotte een 3-3 eindstand. Voor TVO scoorden 
Roy, Daan en Joost. De scheids speelde helaas, volgens beide teams, 
een bedenkelijk rol. Maar het was bij de 3e helft druk in/bij de kantine. 
En dat is nooit  verkeerd!!! 

 
 
EEN TERUGBLIK OP DE START VAN  
EEN NIEUW SCHOOLJAAR 
Inmiddels is het alweer oktober, de 
herfst heeft zijn intrede gedaan. 
Graag geven wij u een korte 
impressie van de afgelopen acht 
weken op IKC De Bleek. 
Voor ons was het fantastisch om weer 
“normaal” te kunnen starten na twee 
lockdowns. Het deed de kinderen goed en ons ook! Gelukkig mochten 
wij de ouders ook al snel weer verwelkomen. Na onze eerste OR-
vergadering voelde dat ook alweer vertrouwd. 
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Wij hebben drie nieuwe juffen mogen verwelkomen in onze onderbouw, 
voor onze groep 1/2/3. Inmiddels draait deze groep geweldig en zijn de 
ouders van de kinderen uit groep 3 uitgenodigd en uitgebreid 
geïnformeerd over het aanbod van het onderwijs. Wat hebben wij hier 
veel positieve reacties op mogen ontvangen! Een compliment voor juf 
Babette, juf Loes en juf Henriëtte. 
Op 14 september zijn alle kinderen op schoolreis geweest. Onze jongsten 
naar het Hof van Eckberge in Eibergen en de kinderen uit onze midden- 
en bovenbouw naar Avonturenpark Hellendoorn. Door de schoolreis aan 
het begin van het schooljaar te plannen, hebben wij kunnen zorgen voor 
positieve groepsvorming. Er waren immers veel kinderen die moesten 
wennen aan nieuwe klasgenootjes. 
We zijn ook weer een stapje verder met de plaatsing van het 
waterspeeltoestel op het schoolplein van de onderbouw. Een prachtig 
idee van onze leerlingen uit de leerlingenraad, opgepakt door onze 
ouders uit de OR. Hierbij willen wij niet vergeten te vermelden dat vaders 
van onze kinderen ook deels zorgen voor de installatie van het geheel. 
Nu nog een laatste kritische blik van de gemeente Hengelo (veiligheid 
en bescherming van de prachtige eik op dit plein) en dan kan de schop 
in de grond! 
Op 6 oktober hebben wij de opening van de Kinderboekenweek gevierd 
door het organiseren van een Vossenjacht. Misschien bent u op deze 
ochtend wel “vreemd geklede” personen tegengekomen? Onze juf 
Marloes bijvoorbeeld; ze was verkleed als politieagente. Het thema is: 
“Worden wie je wil”; onze vossen hadden dus bedrijfskleding aan. 
Gelukkig bleef het bijna droog waardoor het een superleuke ochtend 
werd. 
 
Wij zijn heel blij met de hulp van een vaste kern ouders. Zonder hen 
kunnen wij veel niet organiseren. Toch hebben wij op dit moment een 
tekort aan ouders die ons willen en kunnen ondersteunen tijdens de 
lunchpauze van onze kinderen. Derhalve wil ik hier graag een 
oproep doen: 
Vindt u het leuk om eens een deel van de dag op ons gezellige IKC mee 
te maken? Samen met een deel van onze kinderen (de jongsten) een 
boterhammetje eten en samen met vast personeel pleinwacht te lopen? 
U kunt zelf aangeven hoe vaak u dit wilt doen, bijvoorbeeld 1x per week 
of 1x per maand. Meldt u zich dan aan bij mij via mail: b.peter@kbhz.nl. 

mailto:b.peter@kbhz.nl
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U bent van harte welkom, ook als u geen ouder van een van de kinderen 
van onze school bent.  
Belangrijke informatie hierbij: 

- Onze pauzetijd is van 12.00 tot 13.00 uur; 
- Er staat een (vrijwilligers)vergoeding tegenover: € 8 per keer; 
- Wij hebben lunchouders nodig voor de maandag, dinsdag en 

donderdag  
- Er wordt een schema gemaakt waarin u kunt zien wanneer u ingepland 

bent. 
- Onze lunchouders regelen onderling vervanging indien zij een keer niet 

kunnen; hiervoor hebben zij een app-groep.  
 
Wij wensen u een hele fijne (zonnige) Herfstvakantie! 

Hartelijke groet, 
Mede namens de kinderen en het team van IKC De Bleek, 

Betty Peters, Vervangend (locatie)directeur 

 
Het nieuwe loopparcours van 
DE LUS VAN BECKUM 
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Het programma van DE LUS VAN BECKUM 
en PRE-MIDWINTERFEEST  
De Lus van Beckum start in de middag om 14:30. Er is een kidsrun 
van 750 (t/m 7 jaar) en 1500 meter (8-12 jaar). Vanaf 12 jaar kun 
je voor de volgende afstanden kiezen: 
15:00 uur start 15 km 
15:10 start 10 km 
15:20 start 5 km.  
 

Als je niet mee wilt lopen kun je natuurlijk komen aanmoedigen. 
Het wordt dit jaar gehouden bij het Wapen van Beckum, dus voor 
een natje en een droogje wordt gezorgd! 
Direct na de Lus van Beckum zal er muziek zijn. De nieuwe (deels) 
Beckumse formatie Drock zal op het toneel verschijnen en 
Blacklight zal tussentijds de muziek verzorgen.  
In de avond sluiten we af met de Super Zeroes en Q music DJ 
Tom van de Weerd. Volg Facebook en Instagram voor de laatste 
updates! 
                                                                    de organisatie 
 

 
VOGELSHOW Beckum, Haaksbergen en 
Omstreken 
We zijn blij dat we dit jaar weer een vogelshow kunnen 
organiseren. Als Vogelvreugd Beckum hebben we vorig 
jaar al samenwerking gezocht met de verenigingen Ons 
Genoegen en Intropika uit Haaksbergen om een 

gezamenlijk show te organiseren. Dit met de doelstelling om een show 
te organiseren met een grotere variatie in soorten vogels en dus voor 
de toeschouwer meer te bieden. We verwachten een show te kunnen 
organiseren met ca 600 tot 700 vogels, dus voor een liefhebber de 
moeite waard om te bezoeken. 
De show wordt gehouden op 19 en 20 november 2021 in  
`t Schutterhoes te Haaksbergen 
Wij hopen ook veel Beckumers op deze show te mogen begroeten. 
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Reactie en aanvulling op Wijziging in de Dierenwet  
In het artikel heeft u keurig omschreven de doelstelling van de 
dierenwelzijn wet zoals de Partij voor de Dieren het voorstaat. In 
werkelijkheid kunnen we stellen dat de mensen die huisdieren hebben 
er het beste mee voor hebben en dat ze hun huisdieren goed tot zeer 
goed verzorgen. We vertroetelen onze huisdieren (misschien wel te 
veel). Dat ze goede huisvesting moeten hebben, is voor ieder van ons 
ook wel duidelijk. Het is een belangrijk verschil of dieren worden 
gehouden als huisdier of als dier voor beroepsmatige wijze. Voor de 
dieren als huisdieren geldt ook dieren die worden gehouden om 
historische rassen in stand te houden. In Nederland is het belangrijk dat 
het houden van huisdieren als cultureel erfgoed te waarborgen. De 
achterliggende doelstelling moet erop gericht zijn dat de diersoorten die 
aan onze cultuur verbonden zijn, in stand kunnen blijven. Hiermee moet 
eveneens als bijkomende doelstelling bereikt worden dat liefhebbers 
allerlei soorten dieren kunnen blijven houden vanwege sociaal 
maatschappelijk aspecten vanwege belangstelling voor dieren en/of 
natuur. Dit zijn over het algemeen gedomesticeerde huisdieren zoals 
honden, katten, paarden, landbouwhuisdieren, konijnen, pluimvee, 
duiven, allerlei soorten vogels, spinnen, etc. De waarborg voor het 
dierenwelzijn is door middel van bestaande (inter-)nationale wetgeving 
gereguleerd door te verplichten dat de bedoelde dierenhouderij moet 
voldoen aan de meest essentiële huisvesting en verzorgingseisen. 
Momenteel ontbreekt er in Nederland wet- en regelgeving om de 
maatschappelijke status van deze huisdieren, waarbij het mede gaat om 
de instandhouding van deze activiteiten, als cultureel erfgoed adequaat 
te beschermen. De Landelijke organisatie voor kleindieren Ornithophilia 
en de Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBvV) hebben een 
amendement op de dierenwelzijn wet ingediend om de hobbymatig 
gehouden dieren in de wet aan te passen dan wel te wijzigen. Medio 
augustus kwam het bericht dat voor hobbymatig gehouden dieren de 
dierenwelzijnswet werd aangepast. Het blijkt dus weer dat het collectief 
bezwaar maken resultaat heeft gehad om de wet aan te passen. 
Ik vind het jammer dat de oorspronkelijk wet zonder inbreng van bonden 
en belangenorganisaties tot stand is gebracht en ben blij dat nu het een 
en ander weer in het gareel komt voor onze hobby. 

Met vriendelijk groet, 
Theo Waanders, Voorzitter Vogelvreugd Beckum 
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Drock op de Pré-Winterfeesten 
Rock 'n Roll van eigen grond! Drock speelt strakke Engelstalige en 
Nedersaksische rock covers. Dus van Bökkers tot aan AC/DC! Een betere 
start van de avond kan je je toch niet wensen? En als je denkt van 'hey, 
bekende gezichten' dan kan dat kloppen want deze band heeft Beckumse 
roots. Drock speelt op zaterdag 6 november en hopelijk hebben de 
deelnemers van de Lus van Beckum nog genoeg energie over om een 
potje lekker te rocken. 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 8 2021 
pagina 24 

De charme van het spandoek 
Met enige regelmaat zie je ze in de Beckumse 
voortuinen staan: spandoeken! Ook in de 
afgelopen periode zagen we ze veel. Van een 
landingsplaats voor een aasgier tot aan hele 
lappen tekst met een halve abraham. Het is een 
traditie die bij ons doodgewoon is maar waar ze 
in andere delen van Nederland met gefronste 
wenkbrauwen naar kijken. En hoever kun je gaan 
met zo'n spandoek? Jullie kennen ons en het kan 
ons niet gek en grof genoeg maar of de 
overbuurvrouw daar ook zo over denkt? 

Waar wij bij geboorte met humor of een verjaardag met daarop wat 'achter de 
tent details' flink kunnen lachen, hebben we dat minder bij een ander spandoek. 
Want is het voor u geen doorn in het oog? Die grote aanhanger met 
reclamedoek tussen de rotonde en het tankstation? We snappen dat dit voor de 
grondeigenaar wat oplevert en dat het een makkelijke manier is van een paar 
euro (denken we?) verdienen maar mag dit zo maar? 
Nee, dan worden wij toch weer vrolijker van de evenementenspandoeken, want 
als wij het spandoek zien staan van het komende evenement georganiseerd 
door de Lus van Beckum en de Pinksterfeesten krijgen we meteen goede zin. 
Zaterdag 6 november staat dus al bij ons in de agenda en maken we er samen 
weer een Beckums feestje van! 

Ossennieuws Beckum 

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 

WE GAAN BEGINNEN…………… Deze week wordt 
het extra feestelijke programmaboekje voor het 
seizoen 2021-2022 bij eenieder bezorgd. Dank aan 
onze wijkcontactpersonen voor het rondbrengen.  
We gaan dan nu toch echt het 75+1 jarig bestaan 
van onze vereniging vieren. Zoals aangekondigd, 
kiezen we niet voor een officiële receptie e.d. maar 
voor meerdere feestelijke programmaonderdelen. 
Met als hoogtepunt(je) de JUBILEUM-FEESTAVOND 
in december. Wij hebben er zin in en hopelijk jullie 
ook! 

 

Maar eerst gaan we op dinsdag 9 november a.s. BLOEMSCHIKKEN. Je 
mag kiezen wanneer je mee wilt doen: ’s middags om 13.30 uur of ’s 
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avonds om 19.30u uur. Zoals altijd bedragen de kosten hiervoor € 10 
(graag ter plekke contant en gepast voldoen). We gaan een 
bloementaartje maken, het is handig om een (onder)bord mee te 
brengen. Doe je mee? Geef je dan op via 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of door te bellen met 06-52 77 82 95. 
Aanmelden graag vóór 3 november a.s. 
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat 
nieuwe leden VAN HARTE WELKOM zijn. Zit jij al een tijdje te twijfelen, 
wel lid worden, geen lid worden… Onze tip: GEWOON DOEN!! Kom er 
gezellig bij, we hebben weer een veelzijdig programma klaarstaan. Voor 
meer info neem gerust contact met ons op, zie ↑ contact gegevens ↑. 
 
FF checken: heeft iedereen op ons gestemd via de Rabo ClubSupport 
actie? Op 12 november wordt de uitslag bekend gemaakt. We zijn 
benieuwd en houden jullie uiteraard op de hoogte. 
Tot snel! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
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 

 
WIJ ZULLEN DOORGAAN! TOCH? 
 

Hannie Krikke is de naam. Zij vervult al enkele decennia een belangrijke 
sportieve en vooral sociale rol in het gym- en trimgebeuren met de 
dames van de TVO donderdagavondgroep. Een uurtje flink aan de bak 
(passend bij hun leeftijd) met allerhande sport- en trimactiviteiten in de 
sportzaal. Hannie weet precies wat het beste past bij de dames en heeft 
altijd variatie in de oefeningen. Fingerspitzengefühl heet zoiets... 
Tussentijds en daarna vaak gezellig bij- en napraten, al dan niet met een 
frisje of wijntje. Maar ja, leeftijd hé. De groep van zo’n 10-12 kranige 
dames werd kleiner. Bovendien hadden een aantal dames steeds meer 
moeite met het late tijdstip van 21.00-22.00 uur. Aldus leek de situatie 
te ontstaan om te moeten stoppen met het wekelijkse gym uur op 
donderdagavond groep. Maar nee, de dames gingen niet bij de pakken 
neer zitten! Lees maar mee. 
 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com


Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 8 2021 
pagina 26 

OPROEP VOOR SPORTIEVE DAMES!! 
‘Het is vijf voor twaalf’, meldt José Breukers. ‘Meer dan 40 jaar gym voor 
de dames in Beckum. Nu zijn we nog met z’n zessen. Wij zoeken nieuwe 
leden om onze gymgroep te versterken. Wij kunnen nu gymmen op 
maandagavond van 18.30-19.30 uur in de sportzaal o.l.v. Hannie Krikke. 
Het zou zonde zijn dat wij de deur dicht moeten doen. KOM, KOM, KOM’. 

Groeten van Annie, Margriet, Jozefien, José,  
Marianne, Gaatske en Olga. 

 
Belangstelling voor een lekker uurtje gymmen en ontspannen? U kunt 
reageren op tel.nr. 074-3676631 of mailen naar 
MTSbreukers@gmail.com. 
DEZE OPROEP HAD METEEN RESULTAAT, MAANDAG 4 OKTOBER WAS 
DE HERSTART VAN DE GYMGROEP MET AL TWEE NIEUWE LEDEN! 
Dat belooft wat!! 

Redactie BBB 

 
LUK AKKEFIETJES 
Hoo ’t vrogger -joarn zestig- was bie oons op’n boer 
 

D’r was ne beste bedrievigheid en haandel bie de boer’n in vroogere 
joar’n. En dat gung vaste nig aaltied bin’ de regels van de wet. Poo wisse 
nig. Mer mennigeen wol luk bieverdeen en dan stök’n ’t nig zo nauw. 
Doarnoast wön allerlei warkzaamheed’n oetbesteed an loonwarkers en 
de noaberplich was merakels groot. Deenk alleen mar an het heu’j 
bin’haal’n of rogge meij’n. (En half op’n mirrag kree’j in de hette van de 
braande zunne ne beker koole kearnemelk). Ik zal oe efkes ne 
bloomleazing opschriem’n hoo het er vrogger an too gung, dat za’k. 
Loonwarkers kwaam met dee grote trekkers en döskemesien’n en 
eapelrooiers op’ ’t laand. Zo as ’n Roondeel, VenneJens en GeurtsBearnd. 
Wie kek’n oons de oong oet. En wieleu as jonge bössels ma help’n bie ’t 
heu’j schud’n en an kir’n hark’n bie’t heu’j en later eapel gadder’n. ’n Pa 
kwatjes veur twee uur gadder’n, zekke vol eapel. 
In’t vüürjoar kwaam Tij’nHendrik en KnippertsJan um de buurte opheur’n 
welk zei’jgood en plaant’n d’r mos’n kom’n. En pa wekke later wön de 
tütjes met zoad’n langs ebrach en kon d’oale leu begin met zeij’n en 
pot’n, dat kon ze. Noadat ze natuurluk eas met ne krüwage vol mes oet 
de gruppe met de schuppe ’t laand um had’n edoane. 

mailto:MTSbreukers@gmail.com
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Paggerak en Heijmans waar’n de slimme Jönhaandelaars dee’t mangs 
nog eas votfiets’n um dat ze te völ mos’n betaal’n veur ’n mutje of 
wetterkalf, mer efkes later wier kwam fiets’n en veur ‘n pa gul’n verschil 
alsnog oawer de brugge kwaam’n. 
Dan mow’t zeker ok heb’n oaver Plooymans en Naalnbarg, het hadde 
warkersduo an ’t fietspad. Dee’d noa ‘n half uur plangstek’n met ne oale 
schuppe in baarm gun zit’n en woch’n op de mokke koffie dee hun 
dagelijks wön ebrach deur oons keender. At ze tied oawer had’n zol’n ze 
ok de bekke helpen oet meij’n met ne zèèse. Dat was met de gemeente 
ofsprok’n mer zee knooi’n aait wa zo lange met dat plangstek’n, dat ze 
nooit tookwam ant bekke oetmeij’n… Afijn, smiesters dus. 
En dan ha’j ok den stiekume leverancier van botter. Den har dus botter 
op’n kop… Schreurs heet’n den en hee kwam met ne busse vol botter. 
Den was naa loerachtig en bange datte an wön ebrag. Hee stop’n achter 
op’t arf as de kust veilg was. Dan kreew de deuze vol Epox botter en 
kow er wear twee moand met verdan. Stoete smear’n met dikke botter 
erop, keal wat lekker. Alleene, den man rook’n van dee smearige 
sigaar’n. 
Wat ok wa grappig was in dee tied; aw’ op’t Markslag an’t knol’n roer’n 
waarn, kwaamp doar elken dag um dezelde tied bie de Tijje ne man nor 
boet’n hen. Dat was Ti’jnGerrad ’n bezeunder man dat was’t wisse, kö’j 
wa zeng’n. Hee bulder’n vanof achter ‘t hoes oawer de bekke; “moos 
hem’n” en zwaai’n net zo lange met ne emmer water tot den leug was.. 
Och ja, was wa grappig, dat was’t. 

HekselmesienHarry 

 
PETJE AF 
Er moest veel gebeuren op en rond de velden van de Kruudnhof 
afgelopen voorjaar en zomer. Laatste verbeterpunten (o.a. drainage) bij 
het hybrideveld en verder rond de velden ‘alles glad houden’. Terwijl 
algehele renovatie van het hoofdveld op zich liet wachten vanwege 
moeizame onderhandelingen met de gemeente. Nu zit dan een 
renovatieplan in de planning komend voorjaar 2022. Intussen is op 18 
september het hybrideveld ook formeel geopend en wordt officieel 
bespeeld. Eind augustus was een vrijwilligers dag voor TVO voetbal en 
veel leden verrichten allerlei reparatie- verf- poets- en 
schoonmaakwerkzaamheden rond de velden, kleedkamers en kantine. 
Pluim op de hoed voor al die inzet! 
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Ook zij ‘zullen doorgaan’! 
Punt van zorg is (was!) de vrij magere bezetting van de maandagmorgen 
accommodatieploeg. Door onder andere het wegvallen van 
gewaardeerde krachten (zeg maar TVO werkers van het eerste uur!) als 
Jan Wijlens en Harrie Rupert. Afnemende gezondheid is helaas vooral de 
oorzaak van het afhaken van deze TVO pioniers. Gelukkig zijn naast de 
overgebleven werkers als Harrie Wielens, Harry Jannink, Alfons en Alwies 
Derkink, Jeremy Ancelon sinds vorig seizoen enkele ‘vitale’ vrijwilligers 
toegetreden tot die werkgroep, zoals Martin Waanders en Gerard 
Lelifeld, terwijl ook mannen als Theo Wijlens, Harrie Annink en Harrie 
Temmink geregeld of permanent in touw zijn bij/op de velden met 
sproeien en belijning van de velden! (En Hennie Wijlens is paraat als er 
mollen gesignaleerd zijn). Laten we trots en zuinig zijn op deze TVO-ers, 
die toch vrijwel elke week paraat staan voor de club. 

Redactie BBB 

 
DE TROTS VAN TVO 

De opening van het hybrideveld op 18 september was een stijlvolle 
gebeurtenis, die in de vorige BBB al in beeld gebracht werd. Maar een 
sfeerreportage is zeker nog op zijn plaats. Het was een bijzonder 
gezellige middag met het weerzien van veel (oudere) TVO mensen zoals 
Eddy Drenth, Gerard Huisstede, Henk Eijsink, Herman Jannink, Jan 
Gröniger, Martin Waanders, Gerard Lelifeld en vele anderen. Gestaag 
druppelden honderden TVO betrokkenen en genodigden binnen. De TVO 
jeugd in kledij vermaakte zich best. Omnivoorzitter Eric Pelle leidde de 
opening met verwelkoming van de gasten. Er waren toespraken van 
onder andere wethouder Bruggink en de ‘velden-bouwers’ van de fa. 
Hofmeijer. ‘4-grass’ heet het project. Met de nodige attenties en lof voor 
iedereen die heeft meegeholpen bij de realisatie van het hybrideveld. 
Hoogtepunt was vervolgens de tweestrijd in de pannakooi tussen Johan 
Vossebeld (75 jaar TVO lid) en de jeugdige balspecialist. Onder het oog 
van veel enthousiaste toeschouwers een fraai schouwspel tussen ’oud 
en jong’. Met veel respect voor het prima tegenspel van Johan! 
Beckum is nu officieel een fraai hybrideveld rijker. Laten we er trots op 
zijn! 

BBB redactie 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 8, 2021 
pagina 29 

 

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
Vanaf oktober zijn er op dinsdagochtend weer vieringen, dit omdat het 
wegvallen van de vele coronaregels het weer toelaten. Alle data zijn wel onder 
voorbehoud i.v.m. eventuele coronamaatregelen in de toekomst.  
OKTOBER 
Dinsdag 26 okt. 9.00 uur WoCo   pastor Zoet 
NOVEMBER 
Dinsdag 2 nov. 19.00 uur Gebedsviering  Avondwakegroep 
    Allerzielen 
Zondag 7 nov. 14.00 uur Hubertusviering 
Dinsdag 16 nov. 9.00 uur Gebedsviering  Vrijwilliger 
Zaterdag 20 nov. 19.00 uur Gebedsviering  vrijwilliger 
Dinsdag 30 nov. 9.00 uur Eucharistieviering pastoor Jansen 

 
Datumbank 
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 
4 nov.  Informatieavond Omgevingsprogramma | 20.00 uur | 

’t Proggiehoes 
5 nov.  Jeugdraad | (D)ARTS | 19.30 uur | ‘t Proggiehoes 
6 nov.   Lus van Beckum en Pré MWF| Aanvang 16.00 uur 
9 nov.  Vrouw Actief | Bloemschikken | Aanvang 13.30 of 19.30 uur 
10 nov.  Wat de pot schaft*Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | 
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12 nov.  film Lisa in Proggiehoes 
20 nov.  Oud papier zo. 21 nov Sinterklaasintocht Beckum 
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.  Kerstmarkt Beckum 
22 dec.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
23 dec.  Wat de pot schaft* 
2022 
5 jan  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
11 jan.  Ouderensoos 
15 jan.  Oud papier 
19 jan.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
21 jan.  Beckumer Ossens | Opkomstavond | Café Halfweg 
2 febr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
15 febr.  Ouderensoos 
*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 
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 
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. 
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Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 8, 2021 
pagina 31 

WAT IS’T WAT 
HET MILJOENENBAL KENT GEEN GRENZEN… 
 
‘We hebben diepe zakken’, waren de profetische woorden van Wobke 
Hoekstra na het begin van de corona ellende. En dat betekende 
bedragen van honderden miljoenen voor steun aan het bedrijfsleden om 
overeind te blijven. Hetgeen - tot zover - vooralsnog voor een groot deel 
gelukt is. 
 
In het internationale topsportmilieu draaien ze de hand niet om voor vele 
miljoenen, plus de bijkomende toetjes, voor een individuele sporter. 
Messi moest – met natte ogen – noodgedwongen weg bij Barcelona. Zijn 
meer dan lucratieve salaris, over de 15 miljoen per jaar (wordt beweerd) 
mocht Barça niet meer betalen wegens financieel wanbeleid, oftewel op 
te grote voet geleefd. Schaterlacht iedereen mee? 
 

En trainer Ronald Koeman zou bij datzelfde Barcelona moeten 
vertrekken. Maar ja, dat kostte zo’n 12 miljoen, (zegt Hugo Borst) met 
alle revenuen en dat kon/kan bruintje niet trekken. Het moet niet gekker 
worden… Oligarchen uit verre streken en andere megamiljonairs trekken 
met honderden miljoenen de knip om clubs als speeltje op te kopen. 
Topsport vermaak om met een miljarden omzet het voetvolk wereldwijd 
te vermaken kent geen grenzen. 
 
Over miljoenen gesproken, bij de gemeente Hengelo kent men de 
grenzen, alhoewel… Het veelbesproken markplein-plan lijkt in de 
beslissende fase te komen. Een charmeoffensief in de pers was 
eensgezind lovend. ‘Ontspannen, spelen en sporten op een groen plein’. 
Inclusief het verplaatsen van de meeste beren, die nu straks 
daadwerkelijk bij het water bij de Brinktoren kunnen verpozen. Dat mag 
wat kosten natuurlijk en in het financiële plaatje wordt nu op 9 miljoen 
euro begroot. Na alle voorgevechten, verwijten en vracht vol ideeën lijkt 
de tijd rijp, dat ‘het licht op groen’ door de gemeenteraad Hengelo 
binnen afzienbare tijd gegeven te worden. 

KNITTO 
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Zon in de Schoorsteen                                                                   
 

Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar toch willen we u informeren 
over deze actie. Zoals ieder jaar hopen wij weer te mogen rekenen op 
onze vaste geefsters(gevers). 
Omdat we van te voren nooit weten hoeveel geefsters(gevers) wij 
nodig hebben zijn nieuwe aanmeldingen altijd van harte welkom. 
Wordt u dit jaar niet gevraagd voor het maken van een pakje dan komt 
u zeker volgend jaar aan de beurt. De geefster/gever ontvangt begin 
november een envelop met de gegevens van de ontvang(st)er en 
verdere informatie. We hopen dat wij ook dit jaar weer op uw hulp 
mogen rekenen. Onze telefoonnummers zijn:  
Nelly van den Broek  074-3676366 of per mail: 
fysiovdbroek@hotmail.com 
Truus Kamphuis          074-3676521 of per mail: 
gamkamphuis@gmail.com 
 
 

WEER EEN SNERTACTIE!!! 
Houdt u ook zo van erwtensoep, baklever of stamppot? Dan bent u ook 
dit jaar weer aan het goede adres bij TVO! In samenwerking met Slagerij 
Broekhuis, sponsor van onze handbaldames, organiseert TVO dit jaar 
wederom een Snert actie. De opbrengsten komen ten goede aan onze 
sportvereniging. 
 
Op zaterdag 20 november verschijnt er nabij de kantine van ‘t Geertman, 
weer een ‘drive-thru’: de TVO Snertstraat.  
Lekker, hoe kan ik bestellen?  
Vanaf nu kunt u digitaal uw bestelling plaatsen via de website van TVO 
OMNI. U kunt kiezen uit erwtensoep, boerenkool, hutspot, zuurkool, 
baklever, droge worst, hachee en/of rookworst. Of u kiest niet en neemt 
van alles één, mag ook. Ons belteam gaat vanaf 25 oktober van start 
om uw bestelling telefonisch op te nemen. U hoort dus van ons. 
Uiteraard wordt u telefonisch niet benaderd, wanneer u uw bestelling al 
via onze site hebt doorgegeven.  
En het afhalen, hoe werkt dat?  
Zaterdag 20 november dus. Zet die datum vast op de kalender. Na het 
plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een tijdsblok waarin u 
uw bestelling kunt afhalen in de drive-thru. U rijdt via het kerkhof richting 

mailto:fysiovdbroek@hotmail.com
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de kantine tot aan de drive-thru. Daar ontvangt u uw bestelling. U kunt 
contactloos afrekenen of gepast betalen.  
Tot ziens in onze Snert-straat!  
We zien uw bestelling graag tegemoet en graag tot ziens in de TVO 
Snertstraat op zaterdag 20 november!  
                                                 Met vriendelijke groet, Britt Veldhuis 
 

Hoonhook paasvuur… 
 

Beste Beckummers, 
In 2020 en 2021 mochten wij helaas geen paasvuur ontsteken. 
Het is ook nog niet zeker of het paasvuur in 2022 wel doorgaat. 
Aangezien het hout van 2020 er nog ligt en wij hier genoeg aan hebben voor 
een volgend paasvuur, mag er deze winter geen hout gebracht worden. 
Wij hopen op uw begrip. 
Met vriendelijke groet, 't Hoonhook bestuur 

 

 
Beste vrijwilligers, 
 
Dit jaar tijdens de 50e editie van de Military Boekelo Enschede hebben weer vele 
vrijwilligers/leden van TVO of mensen die de Beckumse gemeenschap een warm 
hart toedragen, een muntenkassa- dienst gedraaid. 
Alle vrijwilligers (in totaal ruim 85 personen!) hadden weer zin in dit evenement. 
Menigeen heeft zich weer snel aangemeld, of individueel of met een groepje om 
samen de klus te klaren. De bezoekers kwamen in grote getale en de sfeer was 
geweldig. 
Ook het mooie weer maakte deze 50e editie er 1 met een gouden randje! 
Hierdoor is het weer een geslaagd evenement geworden!  
De sportvereniging TVO ontvangt van sponsor ACSENZO Accountancy & 
Belastingadvies hier weer een mooi bedrag voor. 
HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE INZET! Namens TVO 
                                                                                  Alfons en Els Harink 
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Film LINA op groot scherm in Proggiehoes 
(De film waaraan leden van Levenslust actief hebben meegewerkt) 
 
Lina, een meisje van 18 jaar, heeft een verstandelijke beperking. Ze 
woont, na de scheiding van haar ouders, met haar moeder en twee 
zussen op de bovenste verdieping van een flat in Hengelo. Het enige wat 
mooi is aan de flat is het prachtige uitzicht over de stad.  
Vooral ‘s avonds, wanneer het donker is, kan Lina urenlang naar buiten 
staren  en… dromen. Dromen over vroeger, haar oude huis waar ze zo 
gelukkig was toen haar vader nog thuis was en niet zoals de laatste 
maanden verslaafd aan de fles. Lina droomt over vrienden en over een 
leven waarin ze net zo mooi, knap en slim is als haar zussen. 
De moeder van Lina heeft het zwaar met haar drie meiden waarvan 
dochter Melody aan de persoonlijkheidsstoornis borderline lijdt. De vader 
van Lina is na een echtelijke ruzie over zijn drankmisbruik uit het gezin 
vertrokken. Tijdens de film zien we de strijd die de vijf gezinsleden 
voeren. School en hulpverlenende instanties maken de moeder van Lina 
duidelijk dat over-bezorgdheid de optimale ontwikkeling van Lina in de 
weg staat. Lina weet heel goed dat ze een verstandelijke beperking 
heeft. Ze kan niet goed leren. Omgaan met emoties vindt ze moeilijk. Ze 
kan niet goed zeggen wat ze voelt en wat ze bedoelt. Lina gaat naar een 
speciale school, zit op een dansclub en speelt in een voetbalteam 
speciaal voor mensen met een beperking.  Lina is in Hengelo op zoek 
naar gewone vrienden om leuke dingen mee te doen.  
Als Lina wordt opgenomen in een vriendengroep leert ze van alles wat 
jongeren in onze tijd belangrijk vinden. Een vriendin leert haar het 
mobieltje en de PC gebruiken. Lina ontdekt internet. Dan gaat het mis!  
 

                      
 Cilia Scharenborg als moeder Thelma  met dochter Jorieke Vriesema als Lina 
  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 8, 2021 
pagina 35 

12 november 20:00 uur in het Proggiehoes Beckum. 
 Kaarten € 8,- incl. koffie/thee zijn te bestellen bij Anny Ottink 
Tel: 074-3676442 

 

 
 

WOENSDAG 22 DECEMBER KERSTMARKT IN BECKUM 
 
Na een vreemd jaar waar veel niet mocht mogen wij als het goed is dit 
jaar onze kerstmarkt weer organiseren. Wij zijn druk bezig om weer 
hier aan een leuke invulling te geven. Maar hulp kunnen wij altijd 
gebruiken.  
Wij hebben nog enkele kramen beschikbaar. Weet jij iemand en wil je 
zelf graag een kraam, bel of mail ons dan. 
Kerstmarktbeckum@hotmail.com of bel met Wendy Vossebeld 06-510 
23 567. 
Tijdens de kersmarkt willen wij graag weer een paar mooie kleine 
kerstwensen in vervulling laten gaan. Om je een beeld te geven hier 
een drietal voorbeelden van de vorige kerstwens: 
- Een groep kinderen samen met opa’s en oma’s naar FC Twente geweest. 
- Een dag in de pyjama naar school 
- Een bank op het kerkhof 

Ken jij iemand die een hart onder de riem gestoken kan worden naam 
dan gerust contact met ons op. Kerstmarktbeckum@hotmail.com of bel 
met Rita Despotovic 06-273 17 951  
Tot 22 december, volg ons op facebook: Kerst in Beckum 
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Huisarts dr. De Hartog terug in Beckum 
Dr. De Hartog houdt, na afwezigheid wegens coronaperikelen, weer spreekuur 
in Beckum. De tijden zijn enigszins gewijzigd. Zie onderstaand schema: 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 
ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 

DINSDAGMIDDAG  : 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 

 

 
Deze maand…… in één volzin 
In deze tijd van een overstelpende nieuws hausse die elke dag maar 
weer in de ether wordt gestuurd via de snelle, geavanceerde en nieuwe 
digitale stromen – die deze scribent heel ver boven de pet gaan – blijft 
één politieke ontwikkeling ver achter want de beoogde kabinetsformatie 
heeft al – pakweg – 6 a 7 informateurs versleten en nog zit er zand in 
de Haagse motor, want ondanks alle ‘stapjes vooruit’ en ‘goede 
verstandhouding’ is er nog steeds geen groen licht (of witte rook volgens 
een Roomse traditie) maar desalniettemin moeten we de muren isoleren, 
deuren en ramen sluiten en thermostaat in de kamer lager zetten om 
het dreigende energieprobleem van tekort aan gas, stroom en andere 
‘welvaartsgeneugten’ die we aan de aarde onttrekken financieel te 
compenseren wat niet wegneemt dat in Beckum de mais voorspoedig 
van het land is gekneusd, we ons conditioneel kunnen voorbereiden om 
de Lus van Beckum succesvol uit te lopen en het blad BBB is hiermee 
met deze oktoberversie weer voltooid…. He, he…. 

 
 


