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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 2022 OP; 
26 jan, 23 feb, 23 mrt, 27 apr, 25 mei, 29 jun, 21 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
http://www.beckumbeterbekeken.nl/
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Jaargang       Nummer 

43…………….…………………………….10 
 

Laatste Week Nieuws 
Zo, de 43e jaargang van BBB is met deze uitgave voltooid. Weer met een 
keur aan nieuws over allerhande zaken, die spelen in Beckum. Met 
daarbij zeker ook diepere informatie over de intentie om gespreid over 
meerdere jaren voldoende woningbouw te waarborgen. ‘Als die eerste 
fase maar voortvarend gerealiseerd wordt’ zal menigeen direct 
benadrukken! Verder kijken een aantal Beckumers terug op 2021 en 
krijgt ook de ‘ludieke’ kerstboomvereniging ARKKVB passende aandacht 
vanwege 40 jarig bestaan. En daarbij; deze Kerst BBB uitgave bevat 
maar liefst 40 pagina’s.  

Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien, elke maand weer!  
 

Laatste Week Nieuws… 
Er werd nog vriendschappelijk gevoetbald tussen TVO en Rood Zwart. 
En de Deldenaren moesten gedwee het hoofd buigen voor TVO, dat met 
6-2 de volle buit pakte… 
 

Kerstmisviering is dit jaar helaas in Beckum maar beperkt mogelijk door 
corona. Vrijdag 24 december is echter om, let wel, 15,30 uur een 
gezongen viering in onze Blasiuskerk… 
 
In verband met de aangekondigde lockdown zaterdagavond is onzeker 
of alle geplande evenementen vanaf 19 dec. doorgang kunnen vinden! 
Desondanks…. PRETTIGE FEESTDAGEN TOEGEWENST… 

 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 JANUARI 2022 
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Wat U Leest In Deze December BBB 
 
 
 

• LAATSTE WEEK NIEUWS 
• INHOUDSOPGAVE  
• POSTIEVE ONTWIKKELING LEEFBAARHEID BECKUM 
• 40 JAAR A.R.K.K.V.B. 
• EEN GEDENKWAARDIG WEEKEND 
• FLEUR DE SEL GAAT STOPPEN 
• HOONHOOK: GEEN HOUT STORTEN VOOR PAASVUUR 
• HANNA ZORGT, NIEUWE OPVANG VOOR SENIOREN 
• TERUGKIJKEN OP 2021 
• 20 VOORZETTEN OP….. ROBERT VOSSEBELD 
• EERSTE TITEL JONGSTE PUPILLEN 
• LUK AKKEFIETJES 
• HET JAAR 2021 BESCHOUWD 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 
• PITAMIENTJES, MET AAN HET WOORD JESSE ASBROEK 

• WAT IS ‘T WAT 
• DE COMPLETE UITSLAG VAN CLUB SUPPORT 

• OSSENNIEUWS BECKUM 
• VIERINGEN BLASIUSKERK 
• NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 

• WIST U DATJES 
• OLIEBOLLENACTIE TVO 
• GEZONDHEIDSCENTRUM OPENINGSTIJDEN 
• DATUMBANK 
• UITSLAGEN LOTERIJ ZONNEBLOEM 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
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Positieve ontwikkeling leefbaarheid: 
impuls voor woningbouw in Beckum 
Sfeerverslag bewonersavond omgevingsprogramma Beckum 

30 november 2021 
 

Op dinsdag 30 november vond de digitale informatieavond plaats over 
het Omgevingsprogramma voor Beckum. Tijdens de informatieavond is 
de werkgroep Omgevingsprogramma met de inwoners van Beckum in 
gesprek geweest. De werkgroep Omgevingsprogramma bestaat op dit 
moment uit: Herman Bunte, Anouk Mulder, Tom Jannink, Gijs Nijhof en 
Marloes Nijland. Daarnaast zijn Marcel Diepenmaat en Lars Harms van 
de gemeente Hengelo en Erik Tissingh en Sanne Veldhuizen als adviseurs 
aangesloten bij de werkgroep. 
Een omgevingsprogramma wordt opgesteld omdat in de Omgevingsvisie 
Hengeloos Buiten ambities zijn opgenomen voor een leefbaar Beckum. 
In het omgevingsprogramma worden deze ambities uitgewerkt en wordt 
voor de langere periode vastgelegd hoe de ontwikkeling van de kern van 
Beckum eruitziet. Het omgevingsprogramma wordt vastgesteld door het 
college van B&W en vormt daarmee de basis voor de uitwerking van de 
concrete plannen. Deze informatieavond ging over fase 1 van het 
omgevingsprogramma. In deze fase wordt het aantal woningen en 
voorzieningen vastgelegd. 
De avond werd goed bezocht. Maar liefst 70 inwoners en een aantal 
gemeenteraadsleden, verdeeld over twee sessies van een uur, waren 
aanwezig. Ook werd een Mentimeter (website om live tijdens de 
bijeenkomst vragen te stellen) gebruikt om vragen te stellen aan de 
inwoners van Beckum.  
 
Van start 
De avond werd afgetrapt met een introductie door Anouk Mulder en Els 
Wijermars en wethouder Claudio Bruggink. Daarna werd toegelicht 
waarom een omgevingsprogramma wordt opgesteld en woningen en 
voorzieningen zo belangrijk zijn voor Beckum.  
Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van Beckum. Om de 
voorzieningen te behouden, moeten zij voldoende worden gebruikt. Op 
dit moment zijn er namelijk niet genoeg kinderen om de school voort te 
laten bestaan. Ook de sportverenigingen kampen op dit moment met te 
weinig leden en grote gaten in de leeftijdscategorieën. Voor het op 
niveau brengen van de aanwas, zijn met name jonge inwoners van 
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belang. Het bouwen van betaalbare en voor de doelgroep bedoelde 
huizen is daarvoor een oplossing.  
 
De urgentie van het probleem wordt gevoeld in Beckum, want als 
voorzieningen eenmaal zijn verdwenen is het lastig om ze terug te 
krijgen. Het behoud van voorzieningen rondom sport, cultuur, onderwijs 
en verenigingsleven werden daarbij het meest belangrijk gevonden door 
de aanwezige Beckumers.  
 
110 tot 130 nieuwe woningen 
Uit de berekeningen die gemaakt zijn, blijkt dat tot 2035 tussen de 110 
en 130 woningen moeten worden gebouwd. Dit leidt ertoe dat er vanaf 
ongeveer 2026 weer voldoende nieuwe aanwas is om gezond te blijven 
als dorp. Voorwaarde is dat het grootste deel van de woningen zo snel 
mogelijk gebouwd wordt en dat deze voornamelijk gebouwd worden 
voor gezinnen, waardoor meer kinderen in Beckum komen wonen. Op 
deze manier wordt gezorgd voor meer balans in leeftijdsopbouw en meer 
draagvlak onder voorzieningen. Op een enkeling na werd dit standpunt 
gedeeld door de aanwezigen.  
 
Naar aanleiding hiervan is aan de aanwezigen gevraagd voor wie deze 
woningen gebouwd moeten worden. Nieuwe aanwas kan namelijk direct 
en indirect worden gestimuleerd. Enerzijds door direct nieuwbouw voor 
de doelgroep te bouwen en anderzijds door te bouwen voor ouderen, 
om zo de doorstroming te bevorderen. De meeste Beckumers geven aan 
dat er vooral voor jonge aanwas gebouwd moet worden. Of een mix 
waarbij de nadruk ligt op jonge aanwas. 
 
Voor wie moeten er woningen gebouwd worden? 

 

 
Afbeelding 1: Reacties op de Mentimeter in beide ronden. 
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Wie komt er in Beckum te wonen? 
Ook is aan de aanwezigen gevraagd of zij er de noodzaak van inzien dat 
mensen van buiten Beckum in Beckum komen wonen om de leefbaarheid 
op peil te houden. De meeste aanwezige Beckumers gaven aan het 
belang hiervan in te zien, een enkeling niet. Als reactie werd onder 
andere genoemd dat het niet relevant is waar mensen vandaan komen, 
als er maar mensen komen wonen. Anderen waren voorzichtiger en 
benoemden dat zij het belangrijk vinden dat mensen uit het dorp en de 
omgeving eerst een kans krijgen.  
 
Ziet u de noodzaak van dat er mensen van buiten Beckum in Beckum 
komen wonen?  

 

Afbeelding 2: Reacties op de Mentimeter in beide ronden. 

 
De organisatie en Dorpsraad 
De aanwezige Beckumers waren het erover eens dat de voorzieningen 
op peil moeten worden gehouden en dat dit moet worden bereikt met 
voldoende goede en betaalbare huisvesting. Hiervoor is het belangrijk 
dat de gemeente Hengelo en Beckum schouder aan schouder sturing 
geven aan het proces. Een goede organisatie om het 
omgevingsprogramma tot een succes te maken is dan ook onmisbaar. 
Daarom wordt een stuurgroep omgevingsprogramma opgericht, waarin 
vertegenwoordiging uit de gemeente Hengelo en Dorpsraad gaat 
plaatsnemen. Daarom heeft Susan Annink tijdens de 
informatiebijeenkomst een update gegeven over het initiatief om 
mensen te vinden voor een nieuwe Dorpsraad, de Dorpsraad 2.0. 
 
Tijdlijn 
Ook is de tijdlijn van het omgevingsprogramma besproken. Begin 2022 
wordt fase 1 afgerond en richting de Raad en het College gebracht. 
Daarna startfase 2 waarin wordt onderzocht wélke woningen er moeten 
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komen en wáár ze komen. Na het bepalen van de locaties worden per 
locatie de plannen uitgewerkt, zodat daarna de vergunningen voor de 
bouw van de woningen verleend kunnen worden. Er worden daarbij 
afspraken gemaakt waar de verkiezingen geen veranderingen in 
brengen. Het proces zal gewoon door blijven lopen, ook met een nieuwe 
Raad.  
 
Tijd voor actie in Beckum! 
Tot slot was ruimte voor vragen en opmerkingen. Aan de aanwezige 
gemeenteraadsleden werd gevraagd te reageren op de informatieavond. 
De partijen gaven aan het belang van woningbouw te onderschrijven en 
dit te steunen. De aanwezige Beckumers hebben de politiek opgeroepen 
om stappen te blijven zetten, zodat de nieuwbouw werkelijkheid wordt.  
De avond is afgesloten met een positieve boodschap van de wethouder 
en werkgroep Omgevingsprogramma. De leefbaarheid van Beckum staat 
hoog op de agenda, daar is iedereen het over eens. We zijn goed op 
weg om belangrijke dingen te doen in Beckum. Veel nieuwe woningen 
moeten worden gebouwd, dus het is belangrijk dat inwoners goed 
betrokken blijven in het proces. Tijd voor actie!  
De slides van de bijeenkomst en de gestelde vragen kunt u vinden op 
www.beckum.nl.  

 
40 jaar A.R.K.K.V.B. 
Het is alweer 40 jaar geleden dat de Algemeen Rooms 
Katholieke Kerstboom Vereniging Beckum werd opgericht. 
Algemene R.K.-vereniging zodat ook andersdenkenden dan R.K. 
een blik op de boom kunnen werpen.  
Daarvoor werden er ook wel bomen geplaatst in Beckum maar was er 
nog geen vereniging. Het eerste bestuur bestond uit Johan Jannink, Jan 
Kleinsman, Bennie Lankheet, Herman Vossebeld, Theo Pot, Harry 
Wielens, Fons Jannink en Toon Wentink. Helaas zijn ons al een aantal 
leden van het eerste bestuur ontvallen. Het huidige bestuur bestaat uit 
Theo, Harry, Fons en Toon en de jonkies Harry Jannink, Henk Winters 
en Henk Morsink.  
Zo dit was het officiële gedeelte, nu nog wat onzin. De vereniging heeft 
tot taak een kerstboom op te zetten achter de kerk. Hier begon het 
gedonder: was het plein nu voor of achter de kerk? Duidelijk ACHTER!! 
Als het altaar voor in de kerk staat, is het pleintje er achter. Probleem 
opgelost.  

http://www.beckum.nl/
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Na de eerste volle maan in 
augustus reist het bestuur 
naar Lapland, naar de 
KERSTMAN. Dit jaar nog 
met het vliegtuig. Komend 
jaar met de bus. Ene Max V. 
is chauffeur, gaat nog 
sneller dan met het 
vliegtuig. Dat is allemaal vrij 
formeel. We komen op 
audiëntie. De kerstman is 
vrij traditioneel. Is natuurlijk 
normaal op zo’n oude 
leeftijd, iets in de 300. Hij wil 
niets van kunstbomen 
weten. Het heeft ons praten 
als Bruggeman (toen nog 
pastoor in Beckum) gekost 
om over te mogen gaan op 
lampjes in plaats van 
kaarsjes. Die kaarsjes waren 
niets. Als er een beetje wind 
stond moest bij toerbeurt een bestuurslid elk uur, 24 uur per dag, de 
uitgewaaide kaarsjes weer aansteken. De Kerstman heeft dan al gezien 
waar we de bomen moeten halen in Twente. We genieten vervolgens 
van een glaasje glühwein, het Noorderlicht en gaan naar huis.  
 
Eind november is de jaarvergadering. Daarbij zijn leden UITDRUKKELIJK 
NIET welkom. Dit om snel te kunnen beslissen. Het hoeft allemaal geen 
271 dagen te duren, want dan komt er nooit een boom. De 
boomcommissie, de Harry’s W. en J., gaan daarna de bomen uitzoeken. 
Jammer van de tijd. Als de bomen worden opgehaald, worden door het 
voltallig bestuur toch altijd andere bomen uitgezocht. De bomen worden 
als ondeelbare lading overeenkomstig de daarvoor geldende regels naar 
Beckum gebracht. Voor de kerk (sorry achter) stond een hele mooie 
vaste boom. Helaas is deze zonder overleg met het bestuur omgevallen, 
zo er wel meer bomen plotseling om vielen in Beckum. Gelukkig staat de 
nieuwe vaste boom wat dichter bij de Beukenhof zodat de bewoners 
daar ook nog een beetje licht van de boom hebben. In verband met het 
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40-jarig bestaan hebben we deze boom extra mooi opgetooid. Aan twee 
zijden van de boom steigers gebouwd om de mooie lamplijn te krijgen. 
Lampjes bovenin met een afstand van de voorgeschreven 35 cm. Verder 
naar onderen 60 cm uit elkaar (anders komen we snoeren te kort).  
 

 
 

Dan de boom op het terras van Café Halfweg. Uit tactische overweging 
is dat traditie. Je hebt daar mooi zicht op de boom bij de kerk. Een borrel 
en heerlijke stamppot. Door de leilinden moet de boom de lucht in, over 
de bomen. Tonnie Eissink doet dat perfect en geheel belangeloos met 
zijn verreiker. De boom wordt ook daar rechtop gezet anders is het terras 
te vol, tevens voorzien van lampjes. Ook daar geen kaarsjes meer.  
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Daarna naar school. Op verzoek hebben we daar weer een boom 
geplaatst. De boom staat zo mooi voor De Bleek, dat het schoolhoofd 
een verzoek heeft gedaan om voortaan daar altijd een kerstboom te 
plaatsen. In augustus 2022 zijn daarover de contractbesprekingen.  
 
Helaas dit jaar niet bij ‘t Proggiehoes. Er zou daar een hardnekkig virus 
rondwaarden. Het bestuur, allemaal ruim 65 jaar oud (sorry, Harry 
Jannink doet zich altijd jonger voor maar is ook van 1954) wilde geen 
enkel risico lopen. Gelukkig wel een verstandig bestuur en allemaal 
geënt. Maar onder normale omstandigheden staat ook daar een boom.  
Als de bomen allemaal staan, gaan we in de tactische locatie zitten en 
wachten tot het donker is geworden. Genieten van de heerlijke, 
belangeloos geserveerde, stamppot. Soms nemen we ook een borreltje. 
Pas dan kunnen we de bomen in vol ornaat bewonderen. Het is dan 
wachten op drie koningen. Nee niet bij Bennie Spanjer, maar gewoon 
thuis onder de kunstboom. Als de koningen weer zijn vertrokken, worden 
de “tijdelijke bomen” weer teruggegeven aan de natuur. De lampjes 
worden veilig opgeborgen, om aan het eind van het jaar te ontdekken 
dat ze niet meer doen. Onze inkomsten komen uit de zelfgeschreven 
kaarten tijdens de nieuwjaarsreceptie in ‘t Proggiehoes. Helaas gooit dat 
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verrekte virus nu weer roet in het eten (gelukkig niet in de stamppot van 
Bennie). We gaan nog wat anders bedenken om aan inkomsten te 
komen. Dat wordt bekendgemaakt op de jaarvergadering, waarbij u 
uitdrukkelijk NIET wordt uitgenodigd. Het voltallig bestuur doet het echt 
met heel veel plezier. Het houdt ons jong!!  

Voorzitter ARKKVB, Toon Wentink 
 

 
 
 
EEN GEDENKWAARDIG WEEKEND  
met veel leuke berichten alom!!! 
 

Na het officieuze kampioenschap van TVO JO07 waren nog meer opvallende 
leuke zaken te melden. Zondagochtend werd er weer een Hulp Sinterklaas 
gesignaleerd in de TVO-kantine, met een zwarte Piet, die handenvol 
pepernoten en ander lekkers uitdeelde. De Sint deelde presentjes uit, las 
gedichten voor en deelde links en rechts een kwinkslag uit aan de spelers van 
het TVO 45 plus team. Dat werd lachen, gieren en brullen, menigeen kreeg 
‘onder uit de zak’ om maar in Sinterklaastaal te blijven. 
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En een paar uur later waren miljoenen landgenoten in de ban van de finale 
Formule1 waar Max Verstappen historie schreef met de wereldtitel. Het 
almachtige Mercedes bolwerk trachtte nog wel te protesteren, om haar verlies 
af te wenden maar moest zich met lede ogen en zichtbare frustratie neerleggen 
bij de victorie van Verstappen en consorten. Spontaan vuurwerk werd ook in 
Beckum ontstoken meteen na dit eclatante succes, waar de hele natie trots op 
is. 

 
FLEUR DE SEL gaat binnenkort stoppen 
Zoals velen van u inmiddels wel gehoord hebben, gaan wij met ons 
bedrijf stoppen wegens gezondheidsredenen. Daarom staat ons bedrijf 
al enige tijd te huur/te koop maar de komst van corona heeft hier geen 
goed aan gedaan. Nu ons huurcontract dan ook ten einde loopt, hebben 
wij dan ook de moeilijke maar voor ons gevoel de juiste beslissing 
genomen om te gaan stoppen. 
 
Wanneer u dan ook nog een diner bon van ons heeft, kunt u deze dan 
ook nog inleveren t/m 15 januari 2022. Omdat wij door de 
aangescherpte maatregelen alleen geopend zijn voor afhaalmaaltijden, 
kunt u deze dan ook hiervoor gebruiken of voor het bestellen van een 
Kerstbox. Geeft u dan wel tijdig uw bestelling aan ons door! (De 
dinerbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.) 
 
Wij staan deze laatste weken nog met veel plezier voor u klaar en voor 
nu wensen wij u allen alvast fijne feestdagen en sterkte in deze moeilijke 
tijd, maar blijf bovenal gezond!! 

Met vriendelijke groet, 
Marcel & Linda Vossebeld 

 
Hoonhook paasvuur… 
In 2020 en 2021 mochten wij helaas geen paasvuur ontsteken en 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 
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HANNA ZORGT, nieuwe opvang voor senioren 
 

Sinds enkele maanden is aan de Sluitersdijk 42 (buitengebied) Hengelo 
een dagopvang voor senioren gevestigd. Deze wordt gerund door 
Yvonne Asbroek en Marie-Louise Achterkamp. 
Yvonne is de medeoprichter van de zorgboerderij De Tukkerij. Deze 
zorgboerderij is de laatste jaren steeds groter geworden en heeft zich 
voornamelijk gericht op jeugd. Yvonne en haar man hebben de 
zorgboerderij sinds een paar jaar verhuurd. Maar Yvonne miste het werk 
en dan met name met de ouderen. 
Marie-Louise komt uit het bedrijfsleven en zij organiseert en regelt 
graag. Haar schoonmoeder is dementerend, dus ook zij is bekend met 
het zorgen voor ouderen. Samen hebben ze hun krachten gebundeld en 
zijn ze Hanna Zorgt begonnen. Hun missie is om oudere mensen een 
fijne dag te bezorgen. Geen hoogdravende, onbereikbare doelen maar 
gewoon een gezellige dag, zodat ze tevreden weer naar huis gaan.  
 
We knutselen, doen een spelletje, stoelgymnastiek, wandelen een 
stukje, onderhouden gezamenlijk de moestuin en eten tussen de middag 
samen. Bij de lunch hebben we altijd iets warms, een kop soep, een 
uitsmijter of een pannenkoek.  
De streektaal en Twentse gewoonten zitten er bij veel (oudere) mensen 
nog ingebakken. Het is algemeen bekend dat hoe ouder een mens wordt 
hoe meer herinneringen aan vroeger er naar boven komen. Hoe fijn is 
het dan als je hulp krijgt van mensen die jouw taal spreken, jouw 
gebruiken kennen en dezelfde liefde voor de streek voelen. 
 

A’j Twents könt proat’n mu’j ‘t um oens nig 
loat’n. 

 
Mocht u op zoek zijn naar een gewoon gezellige dagbesteding neem dan 
eens een kijkje op onze website of nog beter: kom zelf eens kijken. 
Bel voor meer informatie 06-14989998. 
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Terugkijken…. De kroniek van Gerry 
 

Hoe kijk ik terug op het afgelopen jaar? En wat doet dat met het 
leven, nu? Deze gedachte speelde door mijn hoofd tijdens het 
denken aan de afgelopen periode waarin ik oma werd. Dat 
bracht nieuw leven met zich mee, nieuw geluk. Een klein 
wonder.  
Het kleine wurm vasthouden dat nog van niks weet, afhankelijk is van 
de moeder, de wereld in kijkt, zoekend alleen nog vertrouwend op de 
zintuigen. En tegenover nieuw leven het sterven. Rouw en verlies. 
Daarover dacht ik het afgelopen jaar vaak na en dacht terug aan alle 
bijzondere verhalen die wij als Leferink en Wennink Uitvaartzorg in ons 
werk als uitvaartbegeleider afgelopen jaar hebben meegemaakt. 
Herinneringen die gedeeld zijn aan voorbije levens. 
 
Het verhaal van de 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. En waar de buren bij hielpen. “De omgeving vroeg niet 
maar gaf” werd er zo mooi en treffend verwoord tijdens haar uitvaart. 
Een mooi stuk naoberschop wat je toch veel in Twente ziet. We komen 
nog dagelijks langs het huis van de dame en denken er met een glimlach 
aan terug. Om eenzaamheid tegen te gaan, is Wat De Pot schaft in 
Beckum ontstaan. Een moment in ‘t Proggiehoes waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Een prachtig initiatief. 
 
Ik dacht aan het afscheid van een kanjer, vriend en kameroad. Na enkele 
weken tussen hoop en vrees, hebben zijn naasten, maar ook vele 
vrienden, collega’s en noabers afscheid moeten nemen van een jonge 
man. De familie woont in Oele en daar is de noaberschop sterk van 
kracht. Vrienden en noabers kwamen helpen. Het was moeilijk om in 
deze dagen de juiste woorden te vinden maar door zo samen bezig te 
zijn, vond men steun en troost bij elkaar. Het was een afscheid en een 
jaar om nooit meer te vergeten! 
 
En dan die jonge man die ziek was maar niet ziek wilde zijn, die samen 
met zijn vriendin een prachtig geitenbedrijf had, een toekomst samen 
was er niet. Zij die nu alleen doorgaat met zijn bedrijf met hulp en raad 
van vele goede mensen om haar heen. Zo dapper. 
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Woorden 
Maar we denken ook terug aan de mensen wiens leven voltooid was en 
dat er gelegenheid was tot afscheid nemen van de naasten, met mooie 
en indrukwekkende woorden samen. Woorden die misschien al veel 
eerder hadden moeten worden uitgesproken maar blijkbaar toch lastig 
blijkt te zijn voor veel mensen. 
 
Corona 
En dan corona. We kunnen er niet omheen. Corona bracht eenzaamheid. 
Afscheid in eigen kring. Zonder knuffels en omhelzingen. Mijn 
schoonmoeder en familieleden zijn in deze tijd gestorven. Ik moest in 
quarantaine toen mijn oom overleed, Marijke deed zijn uitvaart en kon 
niet bij zijn afscheid zijn. Ik woon in zijn ouderlijk huis en op de dag van 
de crematie zijn ze met de rouwauto hier langs gereden voor een laatste 
groet. Ik stond nu eens aan de andere kant van het afscheid en voelde 
en realiseerde mij wat het met mensen doet wanneer we “even langs 
huis rijden’. 
 
Binnen ons eigen zorgteam hebben we afscheid moeten nemen van 
enkele fijne collega’s die een andere eigen weg zijn ingeslagen. Dat was 
ook even slikken en verwerken. Een verlies voor ons maar voor hun een 
nieuw begin.  
 
Bijna de laatste dag van het jaar. We kijken terug naar wat er was en 
hoe nu verder. Een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Samen met mijn 
team van Leferink en Wennink Uitvaartzorg wensen wij u een goed 
nieuwjaar met mooie verhalen en herinneringen om te delen en te 
koesteren.  

Gerry Leferink 

 
TWINTIG VOORZETTEN OP…Robert Vossebeld 
 

Ze wonen weliswaar qua adres aan de Wolfkaterweg maar hun huis staat 
zo’n 400 meter bezijden de drukste weg in de buurtschap Hoonhook. 
Vooral in de ‘60/’70er jaren werden aan weerskanten links en rechts flink 
wat huizen gebouwd werden. De man van deze Twintig Voorzetten trad 
zo’n 25 jaar geleden in de voetsporen van zijn vader. Weliswaar niet als 
voorzitter, maar als bestuurslid van de Stichting Zomerfeesten Beckum. 
Zijn vader was eerder wél jarenlang de markante preses van de 
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Zomerfeesten, die in de ‘70er-80er jaren tot grote bloei kwam in Beckum. 
En die leidde de vergaderingen met strakke hand en gevleugelde 
uitspraken als; ‘wat een circus is het toch’ en hij rondde ingewikkelde 
discussies af met een ferme hamerslag en ’klare zaak’. (Niet teveel tijd 
verdoen want er moest na de vergadering ook nog ‘Tien op, Tien af’ 
gekaart worden!). 
 
Terug naar onze 20 voorzetten kandidaat. Hij voetbalde enkele jaren bij 
TVO, maar een slepende blessure noopten hem tot stoppen. Wat hem 
vanaf de jeugd ook boeide, was de duivensport en tot op de dag van 
vandaag is hij lid van de plaatselijke club de Zwarte Doffer. Maar 
terugkomend op ‘zijn lange carrière’ bij de Zomer-/Pinksterfeesten, 
vooral met Robert Wielens vormde hij jaren het goed ingespeelde duo, 
dat het brede logistieke deel bij alle onderdelen van de feesten beheerde. 
Vooral qua materialen, vervoer/opstelling, inzet van voldoende 
vrijwilligers en voorraad aanvullingen. En dat vergde veel 
organisatievermogen en tact, want om iedereen gemotiveerd op zijn plek 
te houden bij de verdeling en uitvoering van zijn taken, was jaarlijks een 
helse klus. Met een hectisch drukke week en korte nachtrust tijdens die 
Zomerfeesten! 
 
Nu de actuele situatie. Bij het 
gespecialiseerde bedrijf 
Breukers voor grondverzet en 
aanleg-onderhoud van 
sportvelden heeft hij een 
leidende functie en dat kwam 
vooral voor TVO goed van pas. 
Want de eerdere Beachsoccer-
toernooien bij TVO kregen veel 
materiële steun van dat 
bedrijf. Breukers was feitelijk 
de hoofdsponsor van dat 
evenement. En in het 
verlengde daarvan; bij TVO 
werd onlangs een nieuw 
bestuurslid gevraagd voor 
accommodatiezaken als 
opvolger van Ronnie Morsink. 
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En gezien zijn praktische jarenlange ervaring op het gebied van 
sportvelden aanleg én onderhoud is Robert Vossebeld nu de juiste man 
op de juiste plaats. Oftewel, als nieuw TVO-bestuurslid maakt hij de 
cirkel rond. Om de inleiding compleet te maken, zijn vrouw Wendie was 
in het verleden een tijdlang maandelijks actief bij de BBB-organisatie en 
vormgeving. En zit thans in de werkgroep Hoonhook die jaarlijks ludieke 
activiteiten ontwikkeld voor die Beckumer buurtschap. 
Maar nu dan de twintig voorzetten op Robert Vossebeld. 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Ik ben 51 jaar oud en getrouwd met Wendie Breukers. Kinderen Marit 
(20) en Nick (15). Hobby’s zijn duivensport en voor de rest privé of 
zakelijk bezig. Ik werk bij Breukers VOF uit Haaksbergen. Hier ben ik 
eigenaar, samen met mijn zwager Robert Breukers. Samen met hem en 
Wendie op kantoor houden we de zaak aan het draaien. 
 
De sportcarrière: 
Ik ben bij TVO begonnen in de F’jes toen ik 6 jaar was. Daar ben ik toen 
gevraagd omdat ze een tekort aan jongens hadden, anders was ik iets 
van een half jaar later begonnen met voetballen. Actief gevoetbald tot 
mijn 23e, én de jeugd doorlopen, én in het 3e gevoetbald. Door een 
gescheurde kruisband moest ik stoppen met voetballen. 
 
Het hoogtepunt: 
Niet echt een speciaal hoogtepunt. Ik ben volgens mij nooit kampioen 
geworden. 
 
Relatief vroeg stoppen met voetbal; oorzaak alleen blessures of andere 
redenen? 
Alleen blessure. Tegenwoordig krijg je direct een nieuwe kruisband maar 
dat was toen niet altijd zo. Of een nieuwe kruisband of veel 
krachttraining. Gekozen voor het laatste maar, achteraf helaas, te weinig 
tijd voor vrij gemaakt, waardoor ik veel slijtage in de knie kreeg met in 
de toekomst het gevolg van een nieuwe knie. 
 
Volg je de prestaties van TVO-sport in Beckum op de voet? 
In het begin na mijn blessure ben ik nog diverse jaren leider geweest. 
Daarna het voetbal niet echt gevolgd. Sinds ik nu in het bestuur zit, hou 
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ik het meer in de gaten ook omdat ik dan kan zien welke wedstrijden er 
thuis gespeeld worden. 
 
Als bestuurslid accommodatiezaken bij TVO; wat zie je als hoofdtaken 
en/of verbeterpunten? 
Ik ben door de voorzitter gevraagd om de functie van Ronnie Morsink 
over te nemen. Ik had altijd al gezegd dat ik wel weer een keer wat voor 
TVO wou doen maar niet met een functie waarbij ik op zondag op het 
sportcomplex moet zijn omdat ik normaal gesproken al zes (lange) dagen 
druk ben met het werk. Dan is het wel een keer goed om thuis te zijn. 
Bij deze functie hoef ik dus zondags niet speciaal op het Kruudnhof te 
zijn. Dus heb ik ja gezegd en niet meteen met een doel of 
verbeterpunten maar om zelf wat voor TVO te doen. Natuurlijk speelt er 
de komende jaren nog wat met de gehele renovatie van het hoofdveld 
en de eventuele bebouwing op het 3e veld. Verder zorgen dat het 
complex en de velden er netjes bij liggen. Waarbij de inzet van de 
vrijwilligers niet vergeten mag worden!! Deze zijn elke maandagmorgen 
(of evt. een andere dag) de mensen die alles weer netjes maken. 
 
Pinksterfeesten; toekomst is ongewis door corona maar hoe kun je de 
ervaringen in jouw actieve tijd als bestuurslid beschrijven? 
Ik heb 20 jaar in het bestuur gezeten en heb diverse voorzitters/besturen 
meegemaakt. Heb goede tijden gekend, met toen nog grote feesten met 
goede financiële resultaten en slechte tijden met de verkleining naar wat 
het feest nu ongeveer is meegemaakt. Vroeger waren de Pinksterfeesten 
een begrip in de buurt maar dat is onder andere door de meerdere 
feesten rondom Beckum aanzienlijk minder geworden. Het 
Midwinterfeest was hier in de buurt een van de eerste feesten in de 
winter. Kijk nu ook maar is hoeveel feesten er nu in de winter worden 
gehouden. Het hele jaar rond is overal feest. Al met al heb ik hele mooie 
en leerzame tijden gehad in het bestuur. Helaas was het bij de 
Pinksterfeesten ook te merken dat er moeilijker vrijwilligers te vinden 
zijn. 
 
Duivensport dat blijft me boeien, maar meer jeugdleden zou mooi zijn: 
Dat klopt. Ik ben er mee opgegroeid maar ik denk dat er nu nog weinig 
kinderen mee opgroeien want het grootste gros van de leden is 60 plus 
of nog veel ouder. 
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Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum?  
Niet goed. Vroeger had ik altijd het idee dat er in Beckum, vergeleken 
bij de buurtdorpen, goede voorzieningen waren maar dit is de laatste 20 
jaar aanzienlijk veranderd. De kleedkamers van TVO en het hybrideveld 
zijn natuurlijk uitzonderingen maar de rest raakt toch gedateerd. 
 

Haal je bijvoorbeeld wekelijks nog een visje of stuk vlees op het kerkplein 
bij een van de kramen? 
Om eerlijk te zijn zelden. We zitten met de zaak in de Haaksbergen (de 
Veldmaat) en zijn daar veel. Dan wordt het al gauw makkelijk om daar 
wat te halen. 
 
Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die 
veel te vaak de pers halen? 
Helaas halen ze vooral de pers omdat er agressie gebruikt wordt. Het is 
zo jammer dat de corona de wereld nog meer verdeeld. 
 
Hoonhook; levendige buurt om fijn te wonen: 
Klopt helemaal. Alleen de laatste twee jaar zijn er geen feestjes meer 
geweest. We dachten dit eind november te doen maar corona gooide 
weer roet in het eten. 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of 
anders): 
Eerst toiletteren en dan de radio aan in de auto. De thee komt op de 
zaak. 
 
Na een dag werken uitrusten op de bank/pilsje pakken/muziek 
luisteren/spelletjes met gezin of ….? 
Als de dagen korter worden dan kan ik rustig een uur op de bank zitten 
maar dat is meestal niet eerder dan 19.30-20.00 uur voordat alles 
opgeruimd is. Als de dagen langer worden is het op het werk drukker en 
als je buitenaf woont, is er altijd wel iets te doen rondom huis. 
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De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Mensen die vrijwilligerswerk uitoefenen en daar komt meteen iets uit 
voort. Wat ik minder vind (grote hekel is overdreven) en dat zijn mensen 
die overal tegenop schoppen en zelf nooit wat doen. 
 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor social media: 
Om het nieuws in Beckum nog te volgen is de BBB een leuk maandblad. 
Ik kan me voorstellen dat het meer door ouderen wordt gelezen. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Ik lust alles wel maar mijn voorkeur van deze gaat naar de Chinees. 
 
Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen: 
Of Peter Pannekoek. Pas nog naar de try out van de oudjaarsconference 
2021 geweest. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Met de camper door Amerika rijden. Lijkt me prachtig met al de 
verschillende landschappen en steden. 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Als de nood aan de man is maar liever niet. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Blijf positief ook in deze moeilijke tijden. 

 
De jongste pupillen met de eerste titel! 
Zaterdag 11 december speelde TVO JO7 zijn laatste wedstrijd in de 
vrieskou bij de Hoeve en werd met 13-1 gewonnen. Zo bleef TVO de 
hele competitie ongeslagen. Er werd een keer gelijkgespeeld tegen WVV 
(15-15), de rest van de wedstrijden werden allemaal gewonnen. Reden 

voor een inofficieel kampioenschap😊. Na de wedstrijd werd bij Bennie 

de titel gevierd. Dank Bennie, voor de gastvrijheid en service. Met een 
heuse beker en medaille keerden de talentjes superblij en tevreden weer 
huiswaarts! 
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V.l.n.r. Marco, Marije, Siem, Vincent, Dean, Levi, Cas, Danny en Tieme 

 
LUK AKKEFIETJES 

Bie Benaats van’ Bolnprikker bunt de pop’n an’t daans n. Ie könt better 
zeng, de kalver op’n biester. Of ie könt nog better zeng, ‘t hoonderhok 
mos kats too. De sieturiaatsie löt zich het beste beschriem’n as; alle lükke 
en gedien’ dichte en offesoonderd van de weareld. De Bolnprikkers 
femilie har coronie oppeloop’n. Deur’n kuierdroad waar’n wie telefonisch 
opgetelefoneard op goonseldag, vergang wekke. Wie zol’n net s’mirrags 
met ne busse ne ekscrusie krieng’n van ‘Kreenk van Oold Vee -en 
Kleinveehoolders’. Ton wön wie offebeld; de busse kwaamp nig. Te 
weinig volk annemeld. Gin interésse en boamdien hadd’n ’n pa leu de 
achterbokse annetrok’n. En ok dat de Bol’nprikkers in karantaine waar’n 
kom te zit’n. Vief daang oppeslot’n, gedien dichte, ’t hekke dichte, ’t lech 
oet en’ rood-wit leent um ’t hele aarf hen span’n. Noe waar’n dat ok 
merakels eengwiese leu, dee’t zichzölf nans van antrok’n. De noabers 
had’n al mennig kear an de belle trok’n, dat had’n ze. Joa, letterluk, want 
bie de Bolnprikkers mos ie achterumme um bi’n te kom’n en bie de 
nienduure noast’ rekke met melkbussen had’n ze ne antieke belle 
oppericht. Aj ne minute duftig an dat touw had’n trok’n, gung’n nienduur 
veurzichtig los en zag ie’n kop van Benaats. Oonderweil mossie ok met 
ne groot’n boog um den venienigen ooln, gries’n heddershoond loop’n, 
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den an ne lange kett’n lag en blekk’n as’n gepensioneard pospeard. Dat 
deare… 
Oawertuugd van hun geliek, aans was ter bie die leu nig van. Ie kon 
proat’n as Brugman of KwekkelGetjaan, mer at ze bod kreeng um zich 
te laot’n inèènt’n teeng de bof of maazel’n, was’t aait; ‘nee, doow nig an 
met, nans good veur. ‘n Pa daage in berre met hoge koarts en an de 
scheiterieje, maakt niks oet’. En zodeunig bunt dee keender van’ Bol’n 
prikker ommoale ok wa ’n kear bleem zit’n op schoole. Dee bleute mon 
geregeld twee-dree daang’n oawersloan op schoole en bleem wiet achter 
met de les’n, dat bleem ze. En dat vaksinean teeng den coronie was 
hillemoale ’n duvel verzeuk’n. De hele Bolnprikkers femilie was ne dag 
nor de Prüsse wes bosschop’n doon. Bie zonne vensiefèèr za’t hele hok 
vol met van dee toerist’n. De bosschop’n taskes volpropt met keupkes, 
op meka zat de hele meute doar. Te lach’n, hoos’n, dreenk’n en proezen. 
Mer aleene Benaats met zien gezin met blote gat, dat wil zeng’n zoonder 
moondkepkes en zoonder vaksinasies. ’s Aanderdaags was’t zowiet, 
ommoale besmet, ommoale in karitaine. Lekker puh. 

HekselmesienHarry 

 

HET JAAR 2021 WORDT BESCHOUWD 
En wat brengt ons de toekomst? 

 
Een opwindend, maar vooral een bijzonder gedenkwaardig jaar ligt -
bijna- achter ons. Dat kun je met recht een understatement noemen. 
Want wereld breed zijn verhoudingen en tradities veranderd. Ook dit 
jaar stond in het teken van corona en de bijbehorende maatregelen 
en voorlopig zitten we nog in een soort van avondlockdown. Kerst en 
Oud en Nieuw worden nog niet gevierd zoals we het graag zouden 
willen. Dus af en toe een stap terug om er weer twee vooruit te zetten.  
 
Gauw maar terug naar onze traditie die we jaarlijks proberen in stand te houden 
in BBB. Beckumers en bij Beckum betrokken personen blikken terug op dit 
bewogen jaar. Wat houdt hen zo bezig, wat waren de mooie en minder mooie 
momenten, hoe ziet men de toekomst; toch positief of pessimistisch en wie 
waren de helden in jouw visie? Zomaar een aantal stellingen die we in deze BBB 
voorleggen. 
 
Gerard Lansink Rotgerink, 58 jaar, woont samen met vrouw Karin en 
kinderen Fleur, Luuk en Bente op de Wildbaan. Gerard is een duizendpoot puur 
sang. Een ieder weet hem te vinden, secretaris bij de Stichting Bouwen in 
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Beckum, hij onderhoudt de website www.beckum.nl, is of was betrokken bij 
TVO, Stichting Zomerfeesten Beckum en verschillende andere werkgroepen die 
Beckum-gerelateerd zijn. Daarbij wijst hij de redactieleden er fijntjes op als we 
het over Beckummers hebben, want dat is met één m. Dat heeft hij uitgezocht, 
ooit een keer. Vraag hem maar eens hoe hij hier achter gekomen is… Gerard 
gaat in 2022 af en toe aansluiten als gastschrijver voor BBB, dus hij krijgt er 
nog een nieuw pootje bij. 
 

Hoe was het jaar 2021 voor je met welke hoogte- en dieptepunten?  
Hoogtepunten: de kinderen allemaal geslaagd of afgestudeerd, reizen 
met de dit jaar aangeschafte camper, de doorbraak met betrekking tot 
de woningbouw in Beckum. Eindelijk 
perspectief! Wappie Trump uit het Witte 
Huis en natuurlijk Max. 
Dieptepunt van 2021 is voor mij het geheel 
onverwacht en plotseling overlijden van 
mijn schoonvader Jan Ottenschot. Een 
groot gemis voor ons. Wie kende hem niet? 
Bij velen in Beckum en weide omtrek is hij 
aan het werk geweest. Hij was een 
plezierig opgewekt en positief ingestelde 
man. 
 
Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in 
Beckum?  
De leefbaarheid staat onder druk maar daar komt nu verbetering in. Niet 
morgen, niet volgend jaar, maar binnen nu en 15 jaar 120 woningen 
erbij betekent dat Beckum er meer dan 50% woningen bij krijgt. Een 
andere positieve ontwikkeling: er vormt zich momenteel een nieuwe 
(jonge) dorpsvertegenwoordiging met, naar mijn mening, kundige 
mensen. 
 
Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel 
gebied, mee eens?  
Niet "toch", maar nog steeds! Beckum kent sinds jaar en dag actieve 
mensen die gaan voor verbetering. Dat was altijd al zo en zal, verwacht 
ik, altijd zo blijven. Het enthousiasme staat bij deze mensen echter met 
regelmaat, zwaar onder druk. De vaak praktisch ingestelde denkwijzen 
van inwoners staat vaak haaks op de daadkracht van bestuurders. "Meer 
woningen" zeggen de inwoners terwijl bestuurders veel meer belangen 

http://www.beckum.nl/
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hebben dan dat dorp van 1.000 inwoners en gebonden zijn aan wetten, 
regels en afspraken waar wij geen weet van hebben. De kunst is het om 
het gezamenlijk belang te zien, duidelijk te zijn naar elkaar, zowel vanuit 
ons dorp naar het grote dorp Hengelo als andersom. 
 
Wie waren jouw persoonlijk de helden van 2021? 
Met stip op 1: de mensen die nog steeds zorg aan bed leveren. Dag en 
nacht, 24/7 zijn er nog steeds mensen die dat werk doen. De zorg moet 
interessanter gemaakt worden, het gaat volgens mij niet zozeer om meer 
bedden, maar om handjes. De voor de zorg opgeleide mensen starten 
volgens mij vaak aan het bed en draaien dan een aantal jaren 
onregelmatige diensten. Zodra ze ouder worden en gezinnen stichten, 
zoeken ze meer regelmaat en belanden in dagdiensten van de zorg. Die 
tendens is er volgens mij altijd al geweest. Met meer salaris alleen los je 
dat niet op. Volgens mij zit een oplossing veel meer in hoe je het 
werkbaar en interessant houdt voor de goed opgeleide 
zorgmedewerkers. Hoe hou je ze beschikbaar voor onregelmatige 
diensten. 
 
Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin?  
Gezin en familie. Dat is normaal gesproken traditie. Twee jaar geleden 
vierden we kerst in de jungle van Maleisië, ook een heel bijzondere 
ervaring. 
 
En hoe zie je 2022, worden we corona de baas of…  
2022 wordt een jaar met nieuwe uitdagingen; lokaal en nationaal. Het 
College van B&W zal, als het goed is, deel I woningbouw (op veld 3 van 
TVO) in januari aan de gemeenteraad voorleggen. Ook zal B&W de 
inhoudelijke kant het Omgevingsprogramma (met o.a. 120 woningen tot 
2035) aan de gemeenteraad voorleggen. Wij als Beckum moeten ons op 
die momenten laten zien in de raadszaal.  
Nationaal zullen we wel starten met een kabinet met opnieuw dezelfde 
partijen, maar een iets ander programma. Met meer aandacht voor 
klimaat en onderwijs. Wie gaat dat allemaal betalen, denk ik dan? Maken 
wij nog mee dat benzine € 3 per liter kost of rijden we dan allemaal op 
niet fossiele energie? We gaan het zien. Misschien wordt 2022 wel de 
doorbraak voor de struviet-energie uit Beckum.... Het is wel stil aan die 
kant trouwens. 
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Corona gaat in 2022 niet zomaar weg. Wereldwijd neemt het aantal 
besmettingen nog steeds toe. Halverwege december 270 miljoen 
mensen besmet, meer dan 5 miljoen(!) overleden. Vaccineren op 
wereldwijde schaal helpt. Ik ben groot voorstander van baas over eigen 
lichaam, maar de argumenten die sommigen aanhalen om niet te 
vaccineren, gaan mijn logica vaak te buiten. De booster van januari ga 
ik zeker halen. 
 
Ik wil tot slot iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022 wensen. 
 
Stefan Wielens, 35 jaar, woont 
ondertussen al enkele jaren op de 
Wildbaan. Stefan heeft jaren zijn 
mannetje gestaan als 
penningmeester bij de Stichting 
Zomerfeesten Beckum waar hij 
secuur de cijfers bijhield en 
prognoses maakte die aan het eind 
van de rit gewoon klopte. Momenteel 
verblijft hij voor zijn werk veel in 
Oss, dus wat minder direct 
betrokken geweest bij en in Beckum, 
maar onvergetelijk voor zijn buren 
en iedereen die met hem gewerkt heeft.  
 
Hoe was het jaar 2021 voor je met welke hoogte- en dieptepunten? 
2021 is voor mij, mede doordat ik voornamelijk in Noord-Brabant heb 
gewerkt, in een sneltreinvaart voorbij gegaan. Het goed afronden van 
die werkzaamheden is zeker noemenswaardig. Daarnaast was het een 
hoogtepunt om de normaliter zo vanzelfsprekende dingen weer te 
kunnen doen.  
Het was prettig om weer zonder beperking naar het voetbalstadion, 
kroeg of restaurant te kunnen gaan. Van dieptepunten kan ik gelukkig 
niet spreken. Desondanks heeft het ontvallen van een aantal personen 
in de omgeving toch wel een behoorlijke indruk gemaakt. 
 
Maak je je ook bezorgd over een verminderende leefbaarheid in 
Beckum? 
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De leefbaarheid in Beckum is vanzelfsprekend een thema. Voor mij 
persoonlijk niet van die urgentie zoals anderen met bijvoorbeeld de 
woningbouw of de lagere school ervaren. Maar de nevengevolgen zijn 
overduidelijk. Door verdere vergrijzing, uitblijven van woningbouw en 
daarmee de aanwas van jeugd, zal het een tijdlang ‘overleven’ blijven.  
Toch begrijp ik dat er, zij het voorzichtig, hoop aan de horizon gloort. De 
Dorpsraad is met een nieuwe impuls bezig, de diverse werkgroepen 
lijken hun vruchten af te werpen en zelfs de gemeente lijkt de indruk te 
wekken haar rol te willen pakken. Het zou mooi zijn als dit op relatief 
korte termijn een positief vervolg in de vorm van actie krijgt. Daarbij 
hoop ik dat de individuele belangen wat meer worden ondergeschoven 
aan de gemeenschappelijke belangen. Als we daarbij gezamenlijke 
uitdagingen als kansen tegemoet treden, hoeft dat helemaal geen ijdele 
hoop te zijn. 
 
Toch kent Beckum een actieve groep mensen op sport en cultureel 
gebied, mee eens? 
Ondanks dat de verminderde leefbaarheid haar uitdagingen met zich 
meebrengt, kunnen we als dorp altijd bouwen op een vaste kern aan 
vrijwilligers die zich op allerlei gebieden inzetten.  
 
Wie waren jouw persoonlijk de helden van 2021? 
Hoewel ik niet persé van helden wil spreken, neem ik mijn petje af voor 
eenieder die ervoor heeft gezorgd dat alles in 2021 zo goed als mogelijk 
zijn doorgang heeft gevonden.  
Dat gaat van de zorgmedewerkers tot aan zij die de persoonlijke zorg 
over een ander dragen. Van ordehandhavers die voor een modaal 
inkomen de orde en rust maar moeten zien te bewaren. Tot aan de 
vrijwilligers die het stichting- en verenigingsleven in de lucht hebben 
weten te houden. Daarnaast wil ik de personen actief in de culturele- en 
activiteitensector en horeca niet onbenoemd laten. Ook zij worden 
telkens voor een flinke uitdaging gesteld die de nodige creativiteit vergt. 
In al die gevallen is waardering meer dan op zijn plaats. 
 
Kerstmis vieren we op traditionele wijze; kerstviering, kerstboom/kribbe, 
dineren met gezin: 
Dat wordt dineren met mijn ouders, broer en zus inclusief aanhang. De 
lampjes en versiering hangt in de Yucca. De overige traditionele dingen 
laat ik aan me voorbijgaan. 
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En hoe zie je 2022, worden we corona de baas of… 
Vooralsnog heb ik niet de indruk dat we corona de baas zullen worden. 
Het lijkt erop dat we er nog een tijdje mee moeten leven. Met die 
wetenschap zullen we het in de basis op een goede wijze in de 
samenleving in moeten kleden. Mocht dat lukken kunnen we volgens mij 
een ‘normaal’ jaar tegemoet gaan. Dat lijkt me een mooi streven. 
 

 
Nieuws van Vrouw Actief Beckum 
 

Wij wensen iedereen een GOED, GEZOND & 
GELUKKIG 2022 waarin we elkaar weer kunnen 
ontmoeten en mogelijk alles weer een beetje 
teruggaat naar het ‘oude normaal’!  
Hopelijk tot snel!  

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
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Pitamientjes …de jeugd aan het woord 
Het interview van deze keer is met de sportieve Jesse Asbroek 
uit groep 8 van IKC De Bleek (aankomend talent in het JO12 
jeugdteam van FC Twente/ Heracles!, red.) 
 

Jesse komt mijn kamer binnen op 
school en zegt dat hij komt voor het 
interview. Wanneer ik hem vraag 
waarom hij geïnterviewd zou 
kunnen worden, heeft hij geen 
idee. Niet gedacht dat het met 
voetbal te maken zou kunnen 
hebben, vraag ik hem? Daar had hij 
niet aan gedacht. 
 

Jesse vertelt dat hij houdt van 
voetbal. Daarnaast doet hij ook aan 
handbal en motorcross. Voor dat laatste heeft hij minder tijd op dit 
moment maar als het kan, gaat hij graag naar De Hoeve of crossen in 
een weiland met een vriend. In het weekend speelt hij nog een 
handbalwedstrijd. Op de vraag wat er niet leuk is aan voetbal antwoordt 
Jesse; “ik kan niet tegen mijn verlies. Ben fanatiek en wordt dan boos”. 
 
Bijna alle dagen van de week is Jesse sportief bezig alleen op maandag 
en woensdag is hij vrij van trainen. Voetbalwedstrijden zijn er door het 
land heen. Aanstaande zaterdag gaat Jesse naar Volendam. Soms gaat 
hij met de bus maar soms ook met de auto. “Meestal brengt mijn moeder 
mij”. 
 

Zijn voetbalcarrière begon Jesse toen hij 5 jaar was bij TVO in Beckum. 
Inmiddels zit Jesse bij Twente Heracles. Hierdoor traint hij in Hengelo bij 
het FBK-stadion. Jesse traint 3x per week en heeft op zaterdagochtend 
een wedstrijd. Over hoe hij zover is gekomen, vertelt Jesse dat er een 
scout kwam kijken. Elke week op woensdag is er een training van 1,5 
uur en daarna kijken ze of je doorgaat. Dat lukt! Eerst mocht hij in het 
schaduwteam maar nu mag Jesse meetrainen tot het eind van het 
seizoen en daarna wordt er opnieuw gekeken naar zijn ontwikkeling. Zijn 
linkerbeen is meer ontwikkelt door de trainingen, geeft Jesse aan. Hij is 
rechtsbenig. Jesse staat op de middenpositie of voorin. Hij heeft geen 
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voorkeur, allebei de posities zijn wel leuk. Scoren en een goede pass 
geven zodat iemand anders ook kan scoren, is het doel van voetballen 
voor Jesse! Zijn grote voorbeeld was Cristiano Ronaldo en nu Frenkie de 
Jong. Wanneer Jesse later profvoetballer is, zou hij graag bij Barcelona 
voetballen. 
 

Nou, Jesse, ik ben al fan van jou, net als meneer Mohammad! Mogen we 
vast een handtekening? 

Betty Peters 
 

Wat is ’t wat…column 
Zo is het maar net in de krochten van de samenleving. Waar 
zienswijzen ver uit elkaar kunnen liggen en die dan in de 
publiciteit breed worden uitgemeten. En de taal die dan 
gebezigd wordt kun je scharen onder vilein en cynisch. Oftewel 
– met de nodige fantasie – van licht spottend tot 
verontwaardigd. 
In de Hengelose politiek worden ook geregeld scherp verschillende 
meningen geventileerd. Daar is niets mis mee, dat hoort zo. Maar het 
zijn vaak einzelgängers die voor reuring zorgen. Die helder man en paard 
noemen en daar kun je het mee oneens zijn of je concludeert dat ze 
soms wel een punt kunnen hebben. Maar de eerlijkheid gebied te 
zeggen, dat menigeen hoofdschuddend afhaakt. Want veelal zonder 
echte diepgang voor eigen eer en glorie prediken levert weinig sympathie 
op. 
 

Zaterdag 4 december publiceerde TC Tubantia dankbaar twee artikelen 
tegelijk, waarin expliciet twee tegenstellingen werden beschreven. Die, 
naar vermoeden, hebben gezorgd voor talrijke reacties. Ook al omdat de 
twee hoofdrolspelers in het verleden meermalen van partij naar partij 
zijn gevlogen om vervolgens als eenlingen met graagte de publiciteit 
opzochten om tegen het establishment te schoppen. Iets van die holle 
vaten dus. Een Tubantia journalist had in een column schijnbaar ook 
genoeg van ‘die hinderlijke bromvliegen’ en veegde helder de vloer aan 
met de solisten. Saillant detail; een van die bromvliegen bestaat het om 
na veel gekissebis en nota bene een rechtszaak aanspannen om zijn 
royement van Pro Hengelo aan te vechten, nu vanuit zijn eenzame 
positie een nieuwe partij wil oprichten. De Partij van Onafhankelijke 
Raadsleden (VPOR) ‘voor kleurrijke personen met een eigen mening en 
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niet gehinderd door landelijke opinie etc.’ Toe maar, dat moet scoren in 
de plaatselijke Hengelose politiek. 
Zoals gezegd, in diezelfde krant van 4 december stond ook een 
afscheidsverhaal van ‘de andere bromvlieg’. Die nu na 14 jaar raadslid 
te zijn geweest voor verschillende partijen (en nu solo!) gaat stoppen en 
met stip de man was met de meeste vragen op de raadsvergaderingen. 
Dat zal in zijn beleving best oprecht zijn geweest, maar voor iedere 
rimpeling of akkefietje aan de bel trekken deed veel afbreuk aan zijn 
persoon als raadslid. ‘Ik ben geen luis in de pels van de politiek en ga er 
altijd vol in’ stelde hij. Hij wil nu wijselijk meer aandacht besteden aan 
zijn gezin. Gezien zijn leeftijd een uiterst logisch en wijs besluit, maar 
het zou mij niet verwonderen, dat hij in zekere zin de VPOR in oprichting 
gaat omarmen. Deze analyse is 6 december opgetekend, de dag dat 
Sinterklaas jarig is.       Knitto 
 

De complete uitslag…… 
van Beckumer verenigingen – Rabo Clubsupport 
TVO  € 851,42 114 stemmen 
Stichting Dorpsraad Beckum/AED € 826,76 111 stemmen 
Vrouw Actief Beckum € 443,55 60 stemmen 
Stichting Zomerfeesten Beckum € 405,79 55 stemmen 
Zonnebloem Beckum € 398,23 54 stemmen 
Jeugdraad Beckum € 398,23 54 stemmen 
Stichting Cross Sport Beckum € 141,44 20 stemmen 
St. Werkgr. Beckum/Bentelo/Hengevelde € 100,00 9 stemmen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cross Sport Beckum 
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jeugdraad Beckum 
 

Ossennieuws….Altijd weer die lijstjes! 
 

Het is weer de tijd van het jaar dat naast 
de kinderfoto's, kerstboomfoto's en 
reclame van het afhalen bij restaurants 
ook de Spotify en Top 2000 lijstjes in 
onze tijdlijn van Facebook verschijnen. 
De trouwe volger van onze pagina zag 
vorig jaar dat het ons vrij weinig boeit wat een ander te gekke muziek 
vindt maar dit jaar schenken we er toch maar wat aandacht aan. 
 
Want wist je trouwens dat Gerard Lansink Rotgerink gek is op AC/DC? 
En Dennis ten Barge naast allemaal rockplaten ook stiekem zijn oude 
trainingspak nog uit de kast haalt om te hakken op Happy Hardcore uit 
zijn tienerjaren? We duiken er nog wat verder in en zien dat Robin 
Veldhuis veel Duitse platen in zijn lijstje heeft. Staan we ook niet van te 
kijken want als de taxi naar Karpaten gaat, staat Robin vaak vooraan in 
de rij. 
 
Wij hebben zelf ook wel een paar favorietjes op onze redactie. ‘Come 
take my hand, van de 2 Brothers on the 4th Floor is er een van, maar 
ja, dat is uiteraard niet echt gepast in deze coronatijd. Ook ‘Pak maar 
mijn hand’ van Nick & Simon en ‘Don't talk just kiss’ van Right Said Fred 
kunnen niet meer echt door de beugel en helpen niet mee om de 
Omikron variant buiten de deur te houden. Dan maar wat anders! 
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‘Highway to hell’ van AC/DC zetten we, net als Gerard, ook altijd 
knetterhard! Vooral als we noordwaarts de Gorsveldweg op rijden.  
 
Maar op dit moment schallen de Kersthits bij onze redactie door de 
speakers want voor je het weet, zitten we weer met de familie aan het 
kerstdiner. Een bijzonder mooie tijd waar je overdag met je familie 
doorbrengt en hopelijk op Kerstmiddag in Hengelo en Tweede kerstdag 
‘s avonds bij het Kerstboomfeest bij Cafe Halfweg. Al zijn de laatste twee 
waarschijnlijk wederom tegen beter weten in. Dus weer een jaar Driving 
home for Christmas in plaats van Driving richting een knalfeest. Ondanks 
dat gaan we er een mooie Kerst van maken en wensen we jullie niks 
minder. Proost! 

Ossennieuws Beckum 

 
VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
Wijzigingen vieringen H. Blasius Beckum i.v.m. coronamaatregelen. 
 
DECEMBER 
Vr 24 dec. 15.30 uur Gebedsviering   Werkgroep 
   Dames- en Herenkoor | KERSTAVOND 
Za 25 dec. 19.00 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | EERSTE KERSTDAG 
   AANMELDEN!!!!! 
Zo 26 dec. 9.30 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | TWEEDE KERSTDAG 
Vr 31 dec. 19.00 uur GEEN VIERING 
JANUARI 2022 
Za 1 jan. 09.30 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | NIEUWJAARSDAG 
Zo 2 jan. 09.30 uur Gebedsviering   Werkgroep 
   Dames- en Herenkoor 

 
Nieuws van De Zonnebloem 
Zon in de schoorsteen 
Hierbij willen wij alle geefsters bedanken die 
een pakje hebben gemaakt voor de actie 
ZON IN DE SCHOORSTEEN. Zeker in deze 
tijd een welkome verrassing voor onze 
gasten. Namens alle gasten willen we jullie 
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bedanken voor het pakje dat ze hebben ontvangen. Jullie samen maken 
de actie tot een succes, we hopen dan ook dat we volgend jaar weer een 
beroep op jullie mogen doen. Tot slot willen we nog een opmerking 
plaatsen. Er zijn geefsters die dit jaar geen pakje hebben gemaakt. Dit 
komt omdat we voor dit jaar meer geefsters dan ontvangers voor een 
pakje hadden. Het is belangrijk dat we genoeg geefsters(gevers) hebben 
omdat het aantal pakjes dat elk jaar gemaakt wordt in aantal verschilt. 
Komend jaar komen jullie zeker aan de beurt. 

Nelly van den Broek en Truus Kamphuis 

Loten verkoop. 
Helaas zijn wij ook dit jaar niet bij u geweest voor de lotenverkoop. Wij 
hopen dat wij dit het aankomend jaar wel weer kunnen doen. Voor de 
mensen die wel loten hebben besteld, is de uitslag bekend. (Zie laatste 
pagina BBB). 
 

De Zonnebloem verkoop: 
Bij de familie Kamphuis stonden dit jaar de zonnebloemen er ook weer 
mooi bij. Daarvoor willen we hen nogmaals hartelijk danken. Ook allen 
die zonnebloemen hebben gekocht, willen we bedanken. Van deze 
opbrengst hopen we weer leuke, gezellige momenten voor onze gasten 
te organiseren. 
Verder wensen we iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2022 toe! 
 
 

      Ondernemersvereniging BECKUM - OELE 
 

In februari heeft het bestuur de leden 
nog mogen verblijden met een zelf 
samengesteld borrelpakketje.  
En afgelopen 22 september hadden 
we een zeer geslaagde en gezellige 
bijeenkomst bij het Wapen van 
Beckum. Hier hadden we als 
gastspreker Bert Eeftink die zijn hele 
carrière voorbij liet flitsen en hoe hij 

op het idee van Helligen Hendrik was gekomen. 
Bij deze ene bijeenkomst is het helaas gebleven.  
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De geplande Winterse Vrijdagmiddagborrel (26-11 jl.) op een fantastische 
buitenlocatie kon helaas geen doorgang vinden door de beperkingen die ons op 
werden gelegd. 
In het afgelopen jaar hebben we nog 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, Bart 
Brinkman van Agriserva en Linda Ehrenhard van Podotherapie Reggestreek. 
Welkom bij de club! Ook in 2022 willen we graag nieuwe leden ontvangen, dus 
voel je er wat voor, meld je aan. We gaan ondanks de huidige “lockdown” toch 
met een positieve gedachte 2022 in en hebben al een aantal data staan: 
9-2         Jaarvergadering 
17-6       Jaarlijkse uitje 
1-9         Gastspreker 
15-11     Thema-avond 
Tevens is het bestuur nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Angela Morsink en Martin Hengelman hebben de 3 termijnen erop zitten. Angela 
heeft er al een extra jaar bij aangeplakt ondertussen, waarvoor onze enorme 
dank natuurlijk. We zoeken nog wel een vervanger voor haar functie als 
secretaris.  
Evelien Hoffstedde schuift door als lid en neemt de taken over van Martin als 
penningmeester. Dus zoeken we ook nog een enthousiast lid om het bestuur te 
complementeren. 
Namens de OVBO wensen we een ieder fijne Feestdagen en een veel vrijer 2022  

 

 
Humor met een glimlach… 
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Wist u datjes… 
Alle opwinding over QR-codes, legitimatie, geen publiek langs de lijn en 
mondkapjes ten spijt, werd er volop gevoetbald op de velden.  
 

Het wilde het weekend 20-21 november nog niet zo best lukken. Zowel 
het TVO/Hoeve JO17 team als JO19 team moest het afleggen tegen resp. 
LSV en Haaksbergen met 3-0 en 3-1. De jongste pupillen formatie TVO 
JO07 ontving Hoeve V. en dat duel eindigde in een afgetekende 16-5 
(ongeveer), tsja. Ook TVO 5 en 3 verloren nipt van Twenthe met 1-2 en 
bij Enter met 3-2. Het 4e daarentegen kon na een 2-2 ruststand de zege 
behalen tegen ‘het altijd lastige’ Bentelo met 3-2. Het hooggeplaatste 
TVO2 zou tegen VIOSB spelen, maar personeelstekort betekende 
afgelasting. Dan TVO1, dat bij MVV’29 een belangrijke partij speelde; 
aanhaken net onder de middenmoot of ‘in zwaar weer blijven’? Het werd 
overtuigend aanhaken! De gastheren konden weinig gevaar stichten, de 
TVO-achterhoede stond goed en de aanvallende impulsen waren 
voortdurend voor TVO, dat in de 40e minuut na een fraai een-tweetje 
tussen Daan en Roy 0-1 scoorde. De 2e helft even aandringen van MVV, 
maar de tegenstoten van de in paars tenue opererende Beckumers 
bleven gevaarlijk en doeltreffend. Jorn G. bekroonde een solo met een 
prima treffer 0-2 en het toetje was voor Jorn v. L. Zes minuten voor tijd 
zag hij vanaf rechts een opening en zijn machtige schot van bijna 30 
meter boven in de rechterkruising was voor de MVV-goalie onhoudbaar, 
0-3. 
 

Een week later waren de JO12 en JO14 teams van TVO succesvol met 
winst op De Esch met 6-0 en nette remise bij Hengelo met 3-3. JO 17 
van TVO/HoeveV. Kwam tegen Borne tekort, 0-3 verlies. TVO 3 en 5 
scoorden optimaal; het 3e thuis tegen Juventa 6-0 winst en het 5e, weer 
bij Bon. Boys, pakte de volle buit in de Veldmaat met een 3-4 zege. TVO4 
moest in Bentelo de punten laten na 5-3 verlies en TVO1 zag de 
thuiswedstrijd tegen UDI afgelast. Te elfder ure kwam bericht van UDI 
van corona bij hun. Ach ja, daar kun je dan lekker op terugvallen. Maar 
TVO1 handbal pakte dan tegen Bentelo de volle winst en doet onderin 
goede zaken, en ook; Britt V. is geopereerd aan haar knie en gaat de 
revalidatie-periode in. Zij hoopt voor volgend seizoen weer fit te geraken, 
sterkte ermee!! 
 

Na 1 december werd duidelijk dat de competities van TVO1 voetbal en 
handbal door ingrijpen van de regering voorlopig stilliggen. Corona blijft 
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de amateursport parten spelen, het is niet anders… Maar TVO/HoeveV. 
JO15 boekte nog wel een forse zege op Heracles met 5-1 en ook TVO5 
smaakte het genoegen van een 2e overwinning. Eibergen werd op veld 3 
(onder de klanken van muziek!) met 5-0 naar huis gestuurd. 
 

Even rechtzetten… 
Kreeg maandag 22 november pas een correctie door van jubileumdata 
van TVO-ers, die in BBB vermeld waren. Op de jaarvergadering werden 
Johan Vossebeld en Jan ter Avest gehuldigd vanwege hun 70-jarig 
TVO-lidmaatschap. Maar Johan was 75 jaar TVO lid! En ook, Harrie 
Annink en Harrie Wielens zijn niet 50 jaar, maar 60 jaar TVO lid. 
Slordigheidje ja, maar hierbij hebben we dat dus even rechtgezet! 
Bedankt Harrie.                                                   Eindredactie BBB 

 

 

Welkome gift 

Afgelopen week heeft TVO een mooie donatie van de Plus Oelerweg 
mogen ontvangen van 1084 euro. Via deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor hun bijdrage en steun aan TVO. De bijdrage zal ten 
goede komen aan de jeugdactiviteiten.  
                                                                                    TVO Omni  
 

 
Kay Scheggetman overhandigd namens Plusmarkt de cheque aan Sido Oevering,  

TVO omnibestuurder  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 10, 2021 
pagina 37 

OLIEBOLLENACTIE  
DONDERDAG 30 DECEMBER 

Donderdag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de jaarlijkse oliebollenactie 
van TVO! De jongens en meisjes van TVO komen begin december thuis bij u 
langs om uw bestelling op te nemen. Op donderdag 30 december gaat in alle 
vroegte de bakploeg aan de slag om de lekkerste oliebollen van Beckum te 
bakken. Deze worden dan vanaf 9.00 uur ‘s morgens bezorgd door de jongens 
en meisjes van TVO. 
In het geval dat u niet thuis was of geen kans hebt gezien om de bestelling op 
te geven bij de jongens en meisjes van TVO dan is het ook mogelijk om uw 
bestelling online door te geven via www.beckum.nl tot woensdag 29 
december 18:00 uur of telefonisch aan Arjan Annink (06 – 338 305 79) of Tom 
Ellenbroek (06 – 518 623 39) tot donderdag 30 december, uiterlijk 11:00 uur. 

 
Datumbank 
13-24 dec. Collecte AED Werkgroep 
30 dec.  TVO | Oliebollenactie 
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 
19 jan.  Vrouw Actief | Thema avond Clini Clowns | 19.30 uur  
21 jan.  Beckumer Ossens | Opkomstavond | Café Halfweg 
2 febr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
15 febr.  Ouderensoos 
16 febr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
19 febr.  Oud papier 
2 mrt.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
5 mrt.  Vrouw Actief | High Tea | 16.00-18.00 uur | ‘t Proggiehoes 

 
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 

 

http://www.beckum.nl/
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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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. 
 
 

BIJDRAGE NOSTALGIE BECKUM 
 

 
 

Kokshuuske en schuur achter café Mentink, jaren ’50 - ’70. Menigeen 
heeft hier mooie herinneringen aan. Cor Koppelman wist oa. ‘dat hier de 
eerste TVO oliebollenactie van start ging’! (Foto Nostalgie Beckum) 
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DEZE MAAND … in één volzin 
 
Moeten we het nu dan nog weer over corona hebben dat ons leven 
al bijna twee jaar heeft beheerst en in gijzeling gebracht en zullen 
we in het licht van de Kerst het eindeloze politieke steekspel in het 
kabinet maar gauw vergeten, want we zijn in de ban geraakt van 
allerlei muziek-polls; zoiets als top 2000 waarbij smaken danig 
verschillen en je in de top 3 kunt kiezen uit rock, country, hip-hop, 
ballads, Duitse hits en nationale smartlappen, van Junge komm 
bald wieder tot a Whiter Shade of Pale en Kleine Kokette Katinka 
en daarnaast is van heel andere orde de finale vd. formule 1 met 
het historische gevecht tussen Lewis en Max, waar de hele Oranje 
natie met vele miljoenen koorstachtig aan de buis gekluisterd was 
en in de bloedspannende laatste halve ronde leverde Max een 
wereldprestatie af en in Beckum…. 
houden we de moed er maar in, helaas zonder Kerstmarkt maar 
wel kerst-straatverlichting langs de Past. Ossestraat, eigen 
gebakken oliebollen en een beetje siervuurwerk, toch? 

 
 

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 
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Uitslag Zonnebloemloterij 2021 
Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda. 

Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij 

 


