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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


Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 9 2021 
pagina 2 

Jaargang       Nummer 

43…………….……………………………….9 
 

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.  

Want Beckum Beter Bekeken blijft boeien… elke maand weer. 
 

Laatste Week Nieuws 
 

• Het stoort de betrokken instanties dat de zichtwal in Oele langs 
de A35 niet geheel gedicht is. Het gat van Oele dus. ‘Daar is het 
laatste woord nog niet over gesproken’ en dat mag de gemeente 
Hengelo zich aantrekken… 

• ‘We willen niet dat Boekelo en Beckum wegzakken’, 
waarschuwen politici aan de zoutfabriek Nobian met het bericht; 
‘zoutholtes tussen Enschede en Hengelo zijn te groot, ruimtes 
ertussen te klein’. Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

• Afgelopen week; de teller vd. benzinepomp in Beckum stond op 
1.99 euro/liter. Maar de historische grens van 2.00 euro/liter is 
20 november bereikt!!!! Tel uit je winst… 

• Dan positief sportnieuws van TVO; Jesse Asbroek, talentvol 
jeugdspeler heeft een periode op proef gespeeld bij de FC 
Twente/Heracles jeugdselectie. En is nu per direct officieel speler 
van het JO12 selectieteam van dat samenwerkingsverband. Veel 
succes Jesse! 

• Sinterklaas bracht zondag jl. weer een bezoek aan Beckum. Via 
oudbouw-nieuwbouw en buitengebied konden de kinderen de 
Sint verwelkomen! 

• De initiatiefnemers van de werkgroep Entree Beckum zorgen 
ook dit jaar weer voor stemmige kerstverlichting langs de 
Past.Ossestraat. Mooi voor ons dorp! 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 DECEMBER 
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Wat U Leest In Deze November BBB 
 

• LAATSTE WEEK NIEUWS 
• INHOUDSOPGAVE  
• WONINGBOUW 
• VROUW ACTIEF 75+1 JAAR JONG 

• NOABERCUP 35+ 
• EVEN VOORSTELLEN…. THUISGENOTEN 
• TWINTIG VOORZETTEN OP…. STEFAN DE WIT 
• CORONAMAATREGELEN IN ‘T PROGGIEHOES 
• ‘WAT DE POT SCHAFT’ EVEN OP DE REM 
• LUS VAN BECKUM 

• OSSENNIEUWS: GENIETEN, MAAR HOE LANG NOG?  
• NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM 
• PITAMIENTJES: DE JEUGD AAN HET WOORD…LINDE TER AVEST 
• KERSTBAKJES TE KOOP 
• GROOT TRANSFERNIEUWS TUSSEN WVV’34 EN TVO 

• PERSOONLIJK: WONINGRUIMTE GEZOCHT 
• HANDBALDAMES IN ACTIE 
• AUTOMAATJE: STAND VAN ZAKEN 
• BECKUM ZOALS HET WAS 
• LUK AKKEFIETJES 
• OLIEBOLLENACTIE TVO OP 30 DECEMBER 

• VIERINGEN BLASIUSKERK 
• HOONHOOK: GEEN HOUT STORTEN VOOR PAASVUUR 
• JEUGDRAAD BECKUM: WISSELING VAN DE WACHT 
• WAT IS’T WAT 
• WIST U DATJES 

• CONRADRALLY 
• KERST IN BECKUM 
• SELECTIE TVO VOETBAL VIERT OVERWINNING 
• DATUMBANK 
• NOG MEER OVER DE LUS VAN BECKUM 
• SNERTSTRAAT GROOT SUCCES! 

• GEZONDHEIDSCENTRUM: OPENINGSTIJDEN 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
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GEMEENTE HENGELO GAAT VERVOLG BOUWPLAN OPPAKKEN     
WONINGBOUW BECKUM STAP VOORUIT 

SCHOP NIET IN DE GROND VOOR 2022, KAN 2024 WORDEN 
TEGENVALLER BOUWPLAN BECKUM 

HAKKEN IN HET ZAND DOOR TWICKEL 
 

Deze koppen uit publicaties in de pers van begin 2020 tot april 2021 
zijn – in willekeurige volgorde – illustratief voor de moeizame 
voortgang van het beoogde woningbouwplan Beckum. 
In het december nummer 2020 van BBB had de redactie de volgende treffende 
analyse opgenomen. Simpel met het vermelden van de kern van alle oorzaken! 
Zonder mist in het verhaal, gewoon benoemen waar het grootste deel van ‘de 
gijzeling’ vandaan komt. Lees maar mee… 
 

”Nu maakt een persbericht eind oktober duidelijk, dat de gemeente Hengelo 
een goed gesprek heeft gehad met alle betrokken Beckumer instanties. Je zou 
kunnen zeggen, dat na al het voorwerk van SBaB de gemeente het roer 
enigszins gaat overnemen om meer vaart te maken met het afronden van het 
bouwplan op veld 3. En nog steeds vragen veel Beckumers zich af; waarom niet 
duidelijk uitspreken, wát die vertraging heeft veroorzaakt? De bottleneck is 
wellicht; naast formele afronding grondoverdracht door parochieraad van de 
kerk en TVO (die hier wel positief in staan!) de beste ontsluitingsroute versus 
‘grond-grootmacht’ Twickel en andere grondeigenaren. Hier werd altijd 
ontwijkend, lees luchtig over gecommuniceerd. In de stijl van: ‘Even geduld, 
nee dat komt wel goed!’. Maar dat in het jongste persbericht staat, “dat de 
gemeente zo snel mogelijk gaat praten met betrokken grondeigenaren voor een 
oplossing”, is een duidelijk teken aan de wand. Of is deze analyse ver bezijden 
de waarheid?” 
Eind september berichtte Samen Bouwen aan Beckum in BBB, dat eind augustus 
de positieve uitkomst van een behoefte onderzoek was aangeboden aan het 
college van B&W. Met de behandeling van de grondexploitatie in de 
gemeenteraad komende maand kan, indien de gemeenteraad instemt, de 
ruimtelijke voorbereiding en procedure in gang worden gezet.  
 

Ook had de eindreactie van BBB - na de hybrideveld opening van TVO - nog 
expliciet aan wethouder Claudio Bruggink gevraagd; ‘wanneer wordt dan het 
overleg omtrent verwerving van benodigde gronden met de eigenaren (voor de 
ontsluitingsweg naar de woningbouwlocatie) gevoerd? Is dat niet een eerste 
vereiste voor verdere stappen?’ Maar het antwoord was mistig en ontwijkend 
met termen als: ‘Benodigde procedures vergen veel tijd. Het heeft volop 
aandacht en vooral zorgvuldigheid is belangrijk ‘. Waarbij iets geproefd werd 
van juridisch indekken bij mogelijke komende onteigeningsprocedures?? 

Jan Ottink 
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Woningbouw in Beckum; HOE STAAT HET ERMEE? 
 

We gaan richting het einde van 2021 en dan is het tijd voor een stand van zaken 
over de woningbouw in Beckum. Het is een project dat met soms vrij 
onzichtbare stappen vordert. Het goede nieuws is dat de oorspronkelijke 
planning nog steeds niet in gevaar is gekomen. Wel zijn de stappen die gezet 
worden soms anders dan in eerste instantie voorgenomen.  
Besluit gemeenteraad 
Wat we weten is dat de leden van TVO afgelopen maart toestemming hebben 
gegeven voor de verkoop van veld 3. Het lijkt erop dat op de grond en eventueel 
omliggende percelen zo’n 19 woningen gebouwd kunnen worden. TVO is niet 
de enige grondeigenaar, dus gesprekken vereisen tijd. Wat wel zeker is, is dat 
de Hengelose gemeenteraad een besluit moet gaan nemen over de 
grondexploitatie. Er was afgelopen maanden wat extra overleg nodig om dit 
raadsbesluit op een goede manier voor te bereiden. Het is nog niet helemaal 
rond, maar we verwachten dat het niet meer lang gaat duren. En voordat het 
besluit naar de gemeenteraad gaat, moet het college van burgemeester en 
wethouders nog akkoord zijn. Begin 2022 moet haalbaar zijn voor dit besluit. 
We verwachten dat Beckum het geduld nog even kan opbrengen, omdat de 
oorspronkelijke planning nog steeds haalbaar is.  
Wat kan Beckum in elk geval verwachten? 

• Als de gemeenteraad akkoord is met de grondexploitatie, wordt er een 

bestemmingsplan opgesteld. 

• Dit bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Mensen uit Beckum en anderen 

kunnen zienswijzen indienen. 

• De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Mogelijk is het dan 

aangepast door de zienswijzen. 

• Mensen die dan nog steeds bezwaar hebben, kunnen in beroep gaan bij de Raad 

van State. Als niemand in beroep gaat, kan de grond bouwrijp gemaakt worden. 

                                                    Lasse Harms namens gemeente Hengelo 
 

Visie van Rinze Mulder, belanghebbende van de Beckumer jeugd 
 ‘Op dit moment wordt door allerlei verschillende partijen samengewerkt aan een 

integraal omgevingsplan waarin zowel de korte termijn als de lange termijn wordt 

meegenomen voor de woningbouw in Beckum. Ik denk dat dit een hele positieve 

ontwikkeling is, want alle partijen en mogelijke bouwlocaties zijn hierin meegenomen. 

Voor het opstellen van het ontwikkelingsplan is een externe projectmanager aangesteld 

die daar heel druk mee bezig is, hij heeft ook contact met de SBaB, de gemeente en de 

overige stakeholders..  

Het allerbelangrijkste voor Beckum, en natuurlijk ook voor mij, is dat er snel 

woningbouw wordt gerealiseerd. ‘  
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VROUW ACTIEF BECKUM 75 JAAR JONG  
De actieve vrouwenvereniging van Beckum e.o. bestaat 75 jaar. Het 
jubileumjaar 2020-2021 stond vol met leuke activiteiten. Helaas gooide corona 
roet in het eten waardoor veel van die activiteiten geen doorgang konden 
vinden. We hopen dit met het programma voor dit seizoen (2021-2022) alsnog 
te kunnen inhalen en vieren. We hebben ervoor gekozen om het jubileum niet 
te vieren met een receptie en genodigden maar met een extra feestelijk 
programma voor alle leden. 
 

HOE HET OOIT BEGON 
In 1946 namen enkele dames uit Beckum het initiatief tot het oprichten van de 
R.K. Boerinnenbond. De Boerinnenbond viel destijds onder de landelijke R.K. 
Boerinnenbond van de ABTB in Arnhem en Beckum viel onder Kring 
Haaksbergen. Er waren destijds 73 leden en de contributie bedroeg f 2,- per lid. 
Het tweede en volgende lid uit hetzelfde gezin betaalde f 1,- per jaar. De 
bijeenkomsten werden in het begin gehouden in het plaatselijke café, later werd 
‘t Proggiehoes de locatie voor de ontmoetingen. 
 
VAN BOERINNENBOND NAAR VROUW ACTIEF 
Omdat er door de jaren heen steeds meer vrouwen lid werden die geen boerin 
waren, werd de naam in 1964 veranderd in Katholieke Plattelandsvrouwen 
Organisatie (KPO). Na een aantal jaren werd, in 1978 besloten om onafhankelijk 
verder te gaan als Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO). Het lidmaatschap was 
niet alleen aan katholieken voorbehouden, ook andersdenkenden konden zich 
aansluiten. Sinds 2014 is, om de vereniging een wat jongere uitstraling te geven 
en niet meer te associëren met een geloofsovertuiging, de naam gewijzigd in 
Vrouw Actief Beckum. 
 

DE BIJEENKOMSTEN DOOR DE JAREN HEEN 
De bijeenkomsten hadden vroeger vooral thema’s die aansloten bij de 
huishouding (kleding wassen, de werking van de naaimachine) en bijvoorbeeld 
het slachten van vee. Tegenwoordig is dat heel anders. Zo bezochten we de 
laatste jaren de wijk Roombeek in Enschede, de rechtbank Almelo, het Europees 
Parlement in Brussel en het paleis op de Dam. Ook ontvingen we verschillende 
sprekers over thema’s zoals gelukskunde, een notaris, cardioloog, osteopaat, 
acupuncturist, uitvaartbegeleidster en vrijwilligers van de Leendert Vriel 
stichting. Met jaarlijks een creatieve knutsel- of bloemschikavond, een fiets- of 
bustocht en een altijd geslaagde decemberavond, georganiseerd door een van 
onze buurten, bieden we een leuk en gevarieerd programma aan voor de actieve 
vrouwen uit Beckum en omstreken. 
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VROUW ACTIEF BECKUM IN 2021 
Het belangrijkste doel van Vrouw Actief Beckum blijft het ontmoeten, de 
gezelligheid met elkaar, maar ook een informatief, creatief, actief of cultureel 
programma bieden. Het ledental staat nu op 121 en we hopen dat er zich nog 
meer leden, jong en minder jong, gaan aanmelden. Het ontmoeten en de 
gezelligheid met elkaar is ook in Beckum belangrijk!!  

 
Op 9 november hebben we in twee groepen met ruim 50 dames 
een prachtig bloemstuk gemaakt. Gezellig even bijkletsen onder 
het genot van een hapje en een drankje én iets mooi mee naar 
huis. Een prima eerste bijeenkomst van dit seizoen. Hoe het 
verder zal gaan met ons seizoen en ons programma……… We 

weten het op dit moment niet 😢. Uiteraard houden we onze leden 

via de mail op de hoogte. Het is niet anders, hoezeer we het ook 
graag anders zouden willen. Het belangrijkste is: blijf gezond en hou je aan de 
regels. We hopen er het beste van! 
 

Een beetje goed nieuws is er ook. We hebben meegedaan aan de Rabo 
Clubsupport actie. We ontvangen het super mooie bedrag van € 443,55! Via 
deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor het stemmen op 
Vrouw Actief Beckum. Met dit mooie bedrag kunnen we weer veel mooie dingen 
doen binnen onze vereniging. 
Hopelijk tot snel! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
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Noabercup 35+ 
(Het kwam wat laat binnen, maar dit willen we de lezers niet onthouden, red. BBB ) 

 
Vanaf vrijdag 3 september was het eindelijk, na een lange tijd, weer zo ver dat 
we weer voetbalden met De Noabercup 35+. Aan De Noabercup 35+ nemen 10 
buurtverenigingen deel in twee poules. De teams, bestaande uit zeven spelers 
die 35 jaar of ouder zijn, spelen op een half veld tegen elkaar. Hierbij staat niet 
het presteren centraal maar wel het recreatieve voetballen met en tegen 
leeftijdsgenoten. Na afloop is vooral de 3e helft een belangrijk onderdeel van 
deze Noabercup 35+. 
Vrijdag 24 september was de eer aan TVO om dit toernooi te organiseren. 
Doordat TVO een viertal goaltjes moest lenen bij de collega's in de Hoeve werd 
het logistiek een hele operatie. De goals waren minder gemakkelijk te 
transporteren dan gedacht waardoor het laatste doeltje twee minuten voor de 
eerste aftrap op haar plek stond. Ondanks de niet geheel vlekkeloze start werd 
het een gezellige en sportieve avond, waarin hard werd gevochten om de 
punten. 
 
Poule 1     Poule 2 
1. HSC2  12p 10v 2 t   1. Hoeve  6p 7v 3t 
2. Buurse   9p   6v 3t   2. Bentelo 6p 6v 3t 
3. HSC1              6p   5v 7t   3. BSC  6p 5v 7t 
4. TVO    3p   5v 7t   4. Twente 0p 0v 9t 
5. WVV1   0p   0v 9t 
 

Doordat de weergoden ons, ook in de derde helft, nog goed gezind waren, was 
het binnen maar óók buiten gezellig druk. Onder het genot van een biertje en 
een bitterbal werd nog lang nagekaart over veel tactieken en (mislukte)acties. 
Iedereen bedankt voor de hulp. Al met al een geslaagde avond! 

Huub Vossebeld 
 

 

Mopjes van Knitto 
Sinterklaasintocht vorige week zaterdag. Vraagt een jongetje van vier aan zijn 
moeder: “Waarom zijn de Pieten nu grijs in plaats van zwart?” “Dat komt omdat 
ze zich vroeger nooit goed wasten”, zei de moeder.  
Een ander kind van vijf jaar had ook een vraag: “Hoe komt het dan dat ze de 
Pieten nu roetveeg Pieten noemen?” “Dat komt omdat ze de hele dag met de 
kop in de schoorsteen zitten”, zei de vader. 
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Even voorstellen….THUISGENOTEN 
 

Wellicht hebt u ons dienstautootje wel eens gezien. Wij komen bij 
mensen thuis die meer zorg nodig hebben. Wanneer u naast mantelzorg 
meer ondersteuning/huishoudelijke hulp en deskundigheid omtrent uw 
zorgvraag nodig hebt, bieden wij deze zorg op maat en maken voor u 
alle tijd. U kunt zelf aangeven welke tijd wenselijk is om te helpen bij de 
zorg die u nodig hebt. Wanneer u tijdelijk vanuit het ziekenhuis even 
extra zorg nodig hebt en niet direct terug kunt naar uw eigen 
woonomgeving bieden wij hiervoor tijdelijk een onderkomen intramuraal 
als tussenstation. Hier bieden wij 24 uurs zorg met de privacy van thuis 
en als doel terugkeer naar uw eigen omgeving. Deze instellingen zijn 
kleinschalig, gemoedelijk, er is persoonlijke aandacht en bevinden zich 
in Hengelo (Slangenbeek) en Haaksbergen (Het Iemenschoer). 
Thuisgenoten zorgt ervoor dat u tijdelijk geen zorgen hebt om uw eigen 
zorg.  
 
Ook wanneer u op zoek bent naar dagbesteding kunnen wij u informeren 
over de mogelijkheden bij u in de buurt. Bellen kan altijd voor 
vrijblijvende informatie, 0546 – 576 755. Ook kunt u alle informatie 
vinden op onze website www.thuisgenoten.nl. Wij en onze collega’s 
staan graag voor u klaar! 
Met vriendelijke groet, Anita van Otten (06 – 534 567 47) en Rita 
Temmink (06 – 465 250 76) Verpleegkundigen Team Thuisgenoten  
 

 
 

http://www.thuisgenoten.nl/
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TWINTIG VOORZETTEN OP…. Stefan de Wit 
 

Bedachtzaam doch zelfverzekerd 
zijn enkele positieve eigenschappen 
van de man voor de Twintig 
Voorzetten in deze november BBB. 
Hij woont aan het blauwe pleintje 
aan de Mr. Verbernestraat met zijn 
gezin en maakt volop deel uit van 
het sociale en vooral sportieve 
gebeuren bij TVO. Zijn roots liggen 
echter in Hengevelde, waar hij 
jarenlang de kleuren verdedigde bij 
de groengele hoofdformatie van 
WVV’34. De derby’s met TVO1 uit 
die roemruchte tijd staan insiders bij 

beide ploegen helder in het geheugen gegrift. Bij mijn weten waren 
onder meer de persoonlijke duels toentertijd met onder andere Danny 
Ottink pittig en vol overgave en eerzucht. Maar dat was toen, momenteel 
heerst er een soort van waardering en warme kameraadschap onder de 
TVO paraplu. Nadat hij gesetteld was in Beckum speelde hij enkele jaren 
bij TVO, maar te vaak een blessure noopten hem met competitie spelen 
te stoppen. Maar hij bleef nauw betrokken als jeugdleider en trainer van 
momenteel JO12. Ook heeft hij enkele jaren materiële sportzaken 
rondom de TVO kleedkamers beheerd en is thans bezig om het 
druppelbeheer voor kleedkamers toegang goed op kaart te krijgen. 
Vermeldenswaard is zeker, dat hij ook regelmatig de fluit hanteert en als 
scheidsrechter fungeert. En dat wordt zeer gewaardeerd. Want volgens 
insiders is hij een prima arbiter; beheerst, niet kinderachtig en met 
kennis en overwicht. Kortom; hee löt zich ’n kop nig gek maak’n! Dat hij 
van alle markten thuis is, bewijst wel zijn periodieke inzet bij 
kantinediensten en ook zijn coördinatiewerk bij het onlangs gehouden 
35+ Noabertoernooi bij TVO. We leggen derhalve de Twintig 
Voorzetten graag voor aan Stefan te Wit. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
45 jaar oud en getrouwd met Simone Wijlens. Samen hebben we een 
tweeling van 11 jaar, Jip en Lynn. Rayon Manager van Ziengs schoenen. 
Daarbij leidinggevende over 22 filialen. Hobby’s: voetballen, biljarten, 
tennis, FC Twente. 
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De sportcarrière: 
Begonnen met voetballen als 6-jarig jochie bij WVV’34 in Hengevelde. 
De hele jeugd doorgelopen en tot mijn 31ste in de A-selectie. Door het 
werk kon ik 1 keer in de week trainen, de ene trainer vond dat voldoende 
voor een basisplaats in het eerste en een andere trainer vond dat ik 2 
keer moest trainen waardoor ik in het 2e kwam te voetballen. In 2007 
heb ik de overstap gemaakt naar TVO2 onder leiding van Joop ter Hedde. 
Mooie groep en ik heb daar met veel plezier 2 jaar gevoetbald. 
Vervolgens nog een aantal jaren in TVO5 gevoetbald. Helaas maar waar 
gaat mijn sport carrière veel over blessures waardoor ik wel eens een 
wedstrijd heb gemist. Ik blijf nog wel in beweging door onder andere op 
elke dinsdag met een gezellige groep te zaalvoetballen (met name 
gezellig) en 1 keer in de 3 weken bij de 35+ voetbal met het TVO team. 
Af en toe hardlopen of een potje tennis sla ik overigens ook niet af. 
 

Het hoogtepunt: 
Bij WVV hadden we een goede lichting waardoor we in de jeugd elk jaar 
kampioen werden. Bij de senioren ben ik een keer met het 2e kampioen 
geworden en een keer met het 1e. Geen hoogtepunt bij TVO zelf als 
spelend lid, maar wel als assistent-trainer (op de dinsdagavond) van 
Danny Ottink. Eerste seizoen zijn we gepromoveerd naar de 4e klasse. 
Dit hebben we goed gevierd, ook de dag erna met de huifkar naar alle 
buurtdorpen en kroegen was een succes. 
 

Wat is de basis van het relatief hoge niveau van TVO1 de laatste jaren? 
De basis is altijd sfeer, respect en alles voor elkaar over hebben. 
Daarnaast heb je een goede conditie nodig om je tegenstander kapot te 
lopen. Dit zit er de laatste jaren bij TVO1 al wel goed in. Verdiensten van 
de vorige technische staf. Nu ze wat meer ervaren worden, mogen ze 
wel wat slimmer zijn in bepaalde situaties. TVO1 heeft een lastige start 
gehad door verschillende blessures. Hopelijk eindigen ze rond de 6e-7e 
plaats dan is het seizoen geslaagd, lijkt me. 
 

Stelling: in Hengevelde is alles iets groter en krijgt men meer voor elkaar, 
waar in Beckum wel eens met jaloerse blik naar wordt gekeken: 
Klopt helemaal. En dat heeft niet direct met Hengevelde te maken of met 
Beckum. Gemeente Hof van Twente is geen gemeente Hengelo. Ik hoor 
dat er bij de Hof heel makkelijk geld of investeringen voor de dorpen 
zijn. Gevoelsmatig ziet de Gemeente Hengelo Beckum meer als last. 
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Zie je jezelf in de nabije toekomst nog een bestuursfunctie vervullen bij 
TVO? 
Zeg nooit nooit. Ik kan me nu nog genoeg vermaken met de 
verschillende taken binnen TVO. 
 

Het is met het gezin fijn toeven daar aan het Blauwe pleintje: 
We hebben een prima buurtje. We lopen elkaar de deur niet plat, maar 
er wordt zeker een aantal keren per jaar een feestje gevierd. 
 

Dochter en zoon Lynn en Jip zijn talentvol bezig in de TVO voetbaljeugd. 
Wordt het straks moeilijk kiezen tussen voetbal en handbal? 
Plezier gaat voorop. Ze hebben veel passie voor beide sporten. Jip zit nu 
met een paar jongens (Lars en Jesse) van zijn voetbalteam bij de 
handbal om de aantallen van het handbalteam rond te krijgen. Het wordt 
inderdaad wel een lastige keuze. Tijd zal het leren. 
 

Dan de woningbouw in Beckum; het blijft maar moeilijk om één front te 
vormen. 
Er is vanuit Beckum wel 1 gedachte. Er zal gewoon gebouwd moeten 
worden. Liever nog gisteren dan vandaag. We kunnen wel van alles en 
verschillend blijven roepen, maar kom je er zeker niet. Ik zeg: Vast bijten 
in het plan, niet los laten. 
 

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum? Halen jullie bijvoorbeeld wekelijks nog een visje of 
stuk vlees op het kerkplein bij een van de kramen? 
Vernieuwing van de totale infrastructuur zal wel een keer besproken 
moeten worden. Denk aan de verouderde school, sporthal, kantine en 
cultuur gelegenheid. De vrij nieuwe kleedkamers en hybride veld daar 
mogen we bij TVO trots op zijn. En we halen wel af en toe een visje van 
de markt. 
 

Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die 
veel te vaak de pers halen? 
Nee niet erg voor die mensen zelf. Wel voor anderen die ze gaan lastig 
vallen. Iedereen mag zijn mening hebben, maar helaas gaat dat steeds 
meer samen met agressie. 
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Na een dag activiteiten is het lekker relaxen op de bank met een potje 
bier/tv kijken/muziek luisteren (welk genre?)/kaarten of spelletje met de 
gezinsleden: 
Ligt er aan welke dag. Algemeen zijn we met het gezin wel van spelletjes 
(kaarten/bordspellen ect.) en bepaalde uitzendingen kijken (onder 
nadere Wie is de Mol of expeditie Robinson). Al is het na het werken 
vaak snel eten want de kinderen moeten weer sporten. Ik hou zelf van 
stevige rockmuziek en daar stijgt de band Metallica ver bovenuit. 
Aankomende voorjaar nog 3 dagen naar Pinkpop (onder andere Metallica 
en Pearl Jam) met een paar kameraden. Over het algemeen gaat een 
potje bier er meestal wel in. 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of 
anders): 
Eerst toiletteren, wassen, koffie, lunchpakketjes maken, ontbijten en 
aan het werk. 
 

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
Gewoon bewondering voor alle vrijwilligers en mensen die hun droom 
of doelen waarmaken. Ik heb aan niemand of ergens een groots hekel. 
Wel vind ik dat iedereen binnen Beckum een steentje bij moet dragen 
als vrijwilliger. Als je ergens lid bent, vind ik dat je ook standaard een 
aantal keren per jaar iets voor de vereniging kunt gaan doen. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, vooral voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor de social media: 
BBB blijft een leuk maandblad. Ook te lezen via Facebook, dus prima. 
 

Bord erwtensoep, Humkessoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of 
Chinees: 
Je kunt mij van alles voor zetten. Als ik moet kiezen, valt Humkessoep 
af. 
 

Humor is Youp van ’t Hek, TV kantine, Finkers, Jochem Myer, De 
Sluipschutters of.: 
Humor is heel belangrijk. Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd. Ik hou van verschillende soorten humor. 
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Tja, op vakantie gaan is heerlijk en doen we graag. Liever drie keer op 
vakantie in Nederland/Europa dan een verre reis. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Gezin, familie en vrienden die echt hulp nodig hebben. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Wees lief voor elkaar, geniet van het leven en blijf gezond. 
                                                             Jan Ottink 

 

Coronamaatregelen in ‘t Proggiehoes 
 

Het is u niet ontgaan tijdens de persconferenties, ook ’t Proggiehoes 
ontkomt niet aan aangepaste maatregelen met betrekking tot het 
bestrijden van de coronapandemie. Wellicht dat het overbodig is, maar 
voor de zekerheid zetten wij ze hieronder even op een rijtje. 

• Houdt 1,5 m afstand van elkaar. 
• Was/desinfecteer bij binnenkomst uw handen. 
• Bij twijfel, draag een mondkapje. 
• Blijf thuis bij klachten. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht.  

 
Buiten deze basisregels om dienen wij om een corona toegangsbewijs te 
vragen. Het bestuur is van mening dat iedere vereniging of groep die 
van ’t Proggiehoes gebruik maakt hier zelf voor verantwoordelijk is. Om 
contacten te vermijden is er niet steeds iemand van het bestuur 
aanwezig om dit uit te voeren en sinds ’t Proggiehoes weer geopend is, 
is het beleid ook al dat er vrijwilligers van de eigen vereniging wordt 
ingezet en nog niet onze vrijwilligerspoule van ’t Proggiehoes. Diegene 
die de reservering maakt, wordt ook verzocht om naar een 
toegangsbewijs te vragen.  
Het is even vervelend, maar is het ook niet anders. Dus we moeten het 
er maar even mee doen en naar maken. 
 

Vriendelijke groeten, Bestuur Stichting ’t Proggiehoes 
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‘Wat de pot schaft’ even op de rem 
Het begon allemaal weer zo enthousiast in september/oktober met Wat 
de pot schaft. Maar nu de besmettingen toch weer fors oplopen, is 
besloten om het voorlopig even stop te zetten. Het is niet verantwoord 
om nu met elkaar te koken en te eten. Het is nog niet in te schatten 
wanneer we weer kunnen beginnen, maar de deelnemers krijgen 
persoonlijk bericht als het weer kan.  
Uiteraard is het erg jammer dat we weer stilliggen, maar gezondheid 
gaat altijd voor. Dus blijf gezond en dan zien we elkaar weer op den duur 
in t Proggiehoes. 

Louis Nibbelink 

 
Lus van Beckum met zeer geslaagde comeback 
Het kon doorgaan en het ging door! De Lus van Beckum. Op zaterdag  
6 november startte om 14.30 uur vele enthousiaste kinderen voor de 
Kidsrun. Sommigen waren bij de start al volledig warmgelopen, omdat 
ze van enthousiasme al niet meer stil konden staan. Maar toen ze 
mochten gaan, was er ook geen houden meer aan. Geconcentreerde 
koppies, tong uit de mond en rennen maar! Trotse ouders zeiden tegen 
elkaar: “Volgend jaar doen wij ook mee”. Of de ouders nu de Kidsrun 
bedoelen of toch de 5, 10 of 15 km voor volwassenen, dat is niet 
helemaal bekend.  

 
De start van de Kidsrun (foto: Sander Lagewaard) 
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De langste afstand mocht na de Kidsrun als eerste vertrekken. Gekleed 
soms in alleen een korte broek en een sporthemd, zetten de dames en 
heren van de lange adem de spurt erin. En, verrassend genoeg, de 
meesten liepen ook nog fris en fruitig de finish over. 15 km binnen een 
uur voor de heren en binnen vijf kwartier voor de dames. Dan kun je wel 
hardlopen (of hard lopen, al naar gelang uw eigen voorkeur). Ook de 10 
km en later de 5 km verliepen goed. Veel Beckumers liepen mee en a.s. 
bruidegom Ron ten Dam zag er verdorie ook nog afgetraind uit in zijn 
roze konijnenpak. Maar na 5 km mocht hij zijn vrijgezellenfeest verder 
vieren met kameraden, een biertje en een deelnemerslintje, uitgereikt 
door Huub Vossebeld. En dat lintje van Huub, daarom liep iedereen mee, 
merkte het publiek aan het eind van de rit. “Klasse”, gaf Huub ze als 
felicitatie mee.  

 
Ron ten Dam na zijn inspanningen op de 5 km. Het vochtgehalte is weer op peil. 

(foto: Nick Laarhuis)  

 
Bij de finish was het een gezellige drukte. Deelnemers die fluitend 
doorliepen alsof het niets was, deelnemers die blij en moegestreden over 
de finish kwamen en Beckumers die direct doorliepen naar huis, want 
“Het tempo zit d’r noe nog in…”. Chantal Tijhuis-Ottink haalde de finish 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 9, 2021 
pagina 17 

en werd opgewacht door haar familie. Alle deelnemers zijn uiteraard 
toppers doordat ze meedoen en de finish halen, maar Chantal was voor 
de Beckumse toeschouwers de ‘Oppertopper’ door na haar ziekte het 
trainen weer op te pakken en de Lus uit te lopen. Hulde! En het kippenvel 
wat bij mening toeschouwer op de armen kwam, lag niet aan de kou, 
maar aan de blijdschap bij Chantal en fam. Ottink.  
 
Hieronder ziet u de podia tijdens de verschillende afstanden. Het was fris 
als toeschouwer, maar passieve sport is ook sport…. 

Bernadette Morskieft 
 

Uitslagen Lus van Beckum 
5km         

Mannen 1 KEVIN VOSS Borne 00:16:16 

  2 MIKE ROLINK Netherlands 00:16:57 

  3 JAN HILTJESDAM Rijssen 00:17:32 

Vrouwen 1 DEBORAH WISSINK Diepenheim 00:17:47 

  2 GERLINDA HUIZING Framerunner, Netherlands 00:20:33 

  3 MONIEK BREUKERS Wesepe 00:23:57 

10km         

Mannen 1 GLENN BERGE, TEN Diepenheim 00:34:22 

  2 BOYD KOSTER Netherlands 00:37:02 

  3 BAS DIJKHUIS Enschede 00:41:00 

Vrouwen 1 LIEKE SCHOLTEN Hengevelde 00:44:51 

  2 EVI GUBBELS Den Bosch 00:47:35 

  3 DEBBIE AVEST, TER Haaksbergen 00:51:18 

15km         

Mannen 1 MARK SAATHOF Enschede 00:53:01 

  2 RIK SPIJKERMAN Delden 00:56:46 

  3 EDDY KERKVELD Bentelo 01:01:29 

Vrouwen 1 KYRA BOKDAM Haaksbergen 01:13:29 

  2 SANNE MENSINK Enschede 01:18:57 

  3 CARLIJN DIJK, VAN Amsterdam 01:22:51 
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Vertrek v.d. 15 km, met vooraan in het midden Ivo Temmink (foto: Sander Lagewaard) 

 
 

Genieten, maar hoe lang nog? 
Wij van het Ossennieuws zijn aan 
het genieten. Weer lekker naar een 
volle Grolsch Veste met de vrienden, 
weer af en toe een dansje wagen in 
het Hengelose uitgaansleven, weer 
een festivalletje pakken en sinds 

tijden weer een Beckums knalfeestje afgelopen 6 november. 
 

Overdag begon deze prachtig georganiseerde dag in Beckum al goed 
met een mooie Lus van Beckum. Bij onze collega’s van RTV Sternet uit 
Haaksbergen zagen we al diverse leuke reacties van deelnemers in een 
interview. Wat we ook zagen was een roze konijn. Godzijdank stond er 
geen Beckumse jager/stroper paraat om een stukje wild te schieten 
want met een lading hagel in de kont zou het voor Ron ten Dam toch 
wat lastiger naar het altaar lopen zijn. 
 

Ook het avondprogramma van de Lus van Beckum, welke georganiseerd 
werd door de naar een feestje hunkerende organisatie van de 
Pinksterfeesten Beckum, was top voor elkaar. We stonden al vroeg aan 
het podium voor de band Drock totdat we het nieuws kregen dat de 
zanger zijn stem was kwijtgeraakt. Wij vonden de vervangende band ook 
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top en laten we eerlijk zijn ook Jan Smit en Marco Borsato hebben in het 
verleden wel eens last gehad van stemproblemen. Toch was de band 
niet zo blij dat de zanger wel bij Twente kon zingen en niet bij Boenders 
dus die hebben ze per direct de band uitgebonjourd. Tenminste dat is 
onze redenering want na het weekend zocht de band een nieuwe 
leadzanger. Dus aj n betje plat kunt zing’n stuur dan even een berichtje 
naar Drock. 
 

Net zoals aan de zangcarrière van de zanger van Drock lijkt ook aan het 
eindeloze genieten weer een eind te komen. De corona cijfers schieten 
omhoog en op het moment van schrijven maken we ons zorgen over de 
volgende ‘persco’. Is het einde oefening voor dansen met Jansen? 
Moeten we weer een prikje? En voor hoe lang is die dan geldig? Corona 
gaat nooit meer weg maar onze drang om te genieten van feestjes ook 
niet. We vragen aan God, Allah, Hugo en Mark om te luisteren naar onze 
gebeden. Pak ons de Pinksterfeesten van 2022 niet af want we zijn nu 
al weer toe aan het volgende Beckumse feestje. 

Team Ossennieuws 

 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM  
RaboClubSupport 

Beste stemmers van de 
RaboClubSupport, hartelijk 
bedankt voor de stemmen die 
we weer van jullie hebben 
gekregen.  
€ 828,76 mogen wij 
ontvangen. Dit gaat weer 
goed besteed worden aan de 
doelen van de Werkgroep AED Beckum: 
▪ Werven en opleiden van voldoende (bij HartslagNu aangemelde) 

burgerhulpverleners in Beckum en omgeving; 
▪ Zorgen voor voldoende reanimatie en AED cursussen (bediening 

Automatische Externe Defibrillator); 
▪ Aanschaffen, beheren en (laten) onderhouden van de AED’s in 

Beckum; 
▪ Genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te 

realiseren middels sponsoring, donaties en collectes. 

http://www.hartslagnu.nl/
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Herhalingscursussen reanimatie/AED 

Het was weer een hele uitdaging om de cursussen voor iedereen op het 
juiste moment te kunnen plannen. Maar weinig mensen hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om jezelf in te schrijven. Daardoor werd 
het een heel geschuif en gepuzzel. Op dit moment hebben we vier 
groepen (66 cursisten) voor een herhalingscursus gehad. Op 24 
november zou er nog een cursus plaatsvinden, echter deze is wegens de 
coronamaatregelen afgezegd. Hopelijk kunnen we begin 2022 een 
nieuwe datum plannen voor deze groep (zo’n 30 cursisten). Graag 
verzoeken we alle cursisten om altijd te reageren wanneer je ingedeeld 
bent voor een cursus, een duimpje of ‘okay’ is al voldoende, immers 
telefoonnummers en mailadressen veranderen wel eens of de mail 
beland in de ongewenste mailbox met als mogelijk gevolg dat er te 
weinig cursisten op de cursus verschijnen en wel het basisbedrag betaald 
moet worden…… en dat zou jammer zijn! 
 
Ter info 

• Kun je in Beckum of Oele geen beginnerscursus of herhalingscursus 
volgen, kijk dan eens op: https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/ 
naar de mogelijkheden, 

• De werkgroep valt onder de portefeuille Onderwijs, Zorg en Welzijn, Jeugd 
en Jongeren van de Stichting Dorpsraad Beckum, 

• In week 50 (13 t/m 17 december) wordt er gecollecteerd, dit zal 
wederom met gebruikmaking van een QR-code gedaan worden), 

• De werkgroep is eigenaar van 2 AED’s (bij de pinautomaat en bij het 
afhaalpunt van Kamphuis Mengvoeders, 

• Er is een AED aanwezig bij zorgboerderij de Tukkerij, overige AED’s in de 
buurt: zie site. 

• Beckumers die zich aanmelden bij HartslagNu betalen €5 voor een 
herhalingscursus. Overige kosten worden uit de AED-pot betaald. Voor 
overige bijzonderheden, zie de site.  

 

Informatie is te vinden op de site van de Werkgroep AED Beckum of vraag 
ernaar bij een van de werkgroepleden. Informatie vragen, opmerkingen of 
opgeven voor een cursus kan ook per mail:  
aed-beckum@outlook.com of via WhatsApp: 06 – 465 250 76. 
 

                                        Groeten van, Christel Pelle, Pascalle Ypkemeulen, 
                                                           Sonja Mulder en Rita Temmink 

 

https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/
https://www.tukkerij.nl/
https://www.beckum.nl/site/dorpsraad/aed/wp-content/uploads/2020/06/20200614_Overzichtkaart-AED-in-Beckum-eo-2.pdf
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/leerproject-jongeren-en-hartveilig-beckum-en-oele/
mailto:aed-beckum@outlook.com
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Pitamientjes; De jeugd aan het woord 

Dit keer een interview met Linde ter Avest uit groep 6 van IKC De Bleek. 
 

Even voorstellen: Ik woon met mijn ouders, oudere zus en met onze 
hond Puck in Beckum. Ik ben 9 jaar. 
 

Welke hobby heb je?:  
Ik houd van sport. Ik handbal bij 
TVO en zit op dansen. Samen met 
mijn vriendinnen ga ik hiervoor 
naar een dansstudio in Delden. 
Daar krijg ik lessen in Streetdance. 
Soms mogen wij ook optreden. 
Vind je het leuk om in Beckum 
te wonen? 
Heel leuk, het is gezellig en er 
worden leuke dingen 
georganiseerd zoals de 
hardloopwedstrijd (Lus van 
Beckum). Ik kan dan bijvoorbeeld 2 
rondjes rennen. Verder speel ik veel met mijn buurmeisjes, bijvoorbeeld 
op de trampoline. 
 

Hoe vind je het op school in groep 4/5/6? 
Het is wel een gezellige groep. Soms is er wel iets meer lawaai. De 
kinderen uit 4 en 5 zijn nieuwe klasgenootjes voor mij. De gymles van 
meneer Thijs is altijd heel leuk en ik spreek ook vaak af met vriendinnen 
uit mijn groep. Ik vind De Bleek een goede school. De juffen leggen heel 
goed uit, dat doen ze met het digibord. Ik vind het ook fijn om met Gynzy 
te werken. Zo kan juf gelijk zien of ik met rekenen sommen fout heb en 
welke sommen en dan kan ze mij helpen. We hebben pas een hele leuke 
Vossenjacht gehad en soms hebben we een spelletjesdag. Dan wisselt 
iedereen van lokaal. 
 

Weet je als wat je later worden wilt? 
Ik weet het nog niet zeker. Misschien kapper of juf, dan kan ik kinderen 
helpen, dat lijkt mij heel leuk. Ik denk dat ik eerst naar Twickel Delden 
ga. Dat lijkt mij een goede school. En dan kijk ik wel verder. 
Dank je wel Linde, voor het beantwoorden van al deze vragen. 
Leuk dat we jou mochten interviewen! 
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Kerstbakjes te koop 
Ook dit jaar verkopen wij weer kerstbakjes/-stukjes vanuit de aanhanger 
op ons oprit aan de Deldenerdijk 73. Vanaf maandag 6 december 
staan er weer verschillende soorten/kleuren/prijscategorieën voor u 
klaar. Kom gezellig een kijkje nemen en wie weet zit er wat voor u 
tussen. Kunt u niet wat vinden of wilt u wat bestellen op kleur/grote/prijs 
dan kunt u bellen naar 06 – 521 403 34. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Ilse Pot, Het Bloemenpotje 

 

 
De Zonnebloem Loten verkoop 
Helaas zijn wij ook dit jaar niet bij u aan de deur geweest voor de loten. 
We hopen dat wij dit het aankomend jaar wel weer kunnen doen. 
Voor de mensen die wel loten hebben besteld is de uitslag bekend.(zie B.B.B.) 
De Zonnebloem verkoop: 
De fam. Kamphuis is ook dit jaar weer druk bezig geweest zodat de 
zonnebloemen er weer mooi bij hebben gestaan. Daarvoor willen we hen 
nogmaals hartelijk danken. 
Ook iedereen die zonnebloemen hebben gekocht willen we bedanken,  met deze 
opbrengst hopen we weer leuke, gezellige momenten voor onze gasten te 
organiseren. (de trekkingslijst wordt in de dec. BBB gepubliceerd). 
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Groot transfernieuws tussen WVV34 en TVO 

(volgens het geruchtencircuit!!)  
                                                  

TVO 5 rapporteert: 
Op 5 november had TVO5 weer een 
primeurtje, we zijn sneller dan 
WegdamNieuws Hengevelde. Dylan 
Blanken, voormalig speler van 
Voetbalvereniging WVV’34, heeft de 
overstap gemaakt naar TVO5. Zijn 
droom was al jaren om bij een leuke 
club te spelen en vandaag is die 
droom gerealiseerd. Aan zijn 
voetballend vermogen kan nog 
worden gesleuteld, maar hij is een 
sterspeler in de derde helft. En dat 
is de mentaliteit die hij mistte bij zijn 
voormalige club. "Voetbal is leuk en 
aardig, maar er is meer dan voetbal, 
en dat kan het vijfde van TVO mij 
bieden. De keuze was niet moeilijk" 
aldus Blanken. Over zijn loon waren 
we het ook snel eens, Dylan heeft 
het contract op 5 november 

getekend voor een krat bier en twee gehaktballen.O ja, wel die dag 
verloren met 3-1, erg jammer. Rien met een eigen goal, Teun heeft 
domme penalty veroorzaakt, maar Luuk LR heeft de bal er prachtig 
ingekruld vanuit de corner.  
Dat was het weer voor vandaag. 

 

 

Persoonlijk 
Weduwe, 64 jaar, dringend op zoek naar woonruimte.  

Wie kan helpen? 06 87635080 
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Handbaldames in actie 
 
 
 
De handbalderby  
TVO-WHC in Bentelo.  
Veel publiek ziet TVO  
in de aanval met  
links Larissa Goselink  
en sprongschot van  
Romee Tenhagen,  
maar de 15-19 winst  
is voor WHC!  
(foto Rita Temmink) 

 
 
 

 
 
Automaatje; stand van zaken 
Breng Beckumers weer samen 
 

In eerdere BBB’s heb ik u voorgesteld aan Automaatje, een 
samenwerking mede vanuit de gemeente Hengelo over een taxiservice 
voor minder mobiele Beckumers. Dus van Beckumers, voor Beckumers. 
Op die manier komt men uit de isolatie en kan er weer deelgenomen 
worden in de maatschappij. We zijn nu zover dat we in januari kunnen 
beginnen. We hebben aantal vrijwilligers die willen rijden, maar we 
hebben meer vrijwilligers nodig om ook met een goede basis te starten. 
De gereden km worden vergoed en de leefbaarheid in Beckum wordt 
vergroot. Op dinsdag 14 december om 20.00 uur is er een 
informatieavond in ’t Proggiehoes waarbij we eventuele belangstellende 
graag bij willen praten. U bent van harte welkom! 

Louis Nibbelink 
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Beckum zoals het was (Via ‘Hengelo zoals het was’) 
Een oude foto van het voormalige R.K. 
Kerkje te Beckum, gebouwd in 1820 en 
afgebroken in 1940). Velen van onze 
oudere lezers zullen het nog hebben 
gekend en zeker voor de meer bejaarde 
Beckumers is het een vast gegeven met 
vele goede herinneringen. Toen in 1916 
een harde weg van Hengelo naar 
Haaksbergen werd aangelegd, werd 
Beckum uit zijn isolement van eeuwen 
verlost. 
 
Voordien lag het dorpje daar 
verscholen tussen loof- en 
dennenbossen tussen bouw- wei- en 
heidegronden. Volgde men de 
tegenwoordige Oelerweg, die buiten 
Hengelo de Haaksbergerweg is 
gedoopt, dan kwam men in Beckum bij Café Annink (Lucie) aan een 
splitsing van wegen waarvan de één voerde naar het oude nederige 
kerkje met pastorie. Deze wegen bestaan weliswaar nóg, maar het 
kerkje is verdwenen, terwijl een eind verderop links van de grote straat, 
een nieuw modern kerkgebouw is verrezen. Welk een rust ging er uit 
van dit eenvoudige kerkje en zijn omgeving! Zelden of nooit kwam hier 
een vreemde. Verqeten en onbekend lag het plaatsje daar, ter midden 
van een ongerepte natuur.  
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Toch is ook hier de nieuwe tijd doorgedrongen langs de verharde weg 
kwamen de fietsers, de auto’s en de moderne ideeën. Beckum heeft vele 
lieflijke plekjes te bieden. Vooral naar de kant van Delden en Bentelo is 
de natuur wellicht op zijn schoonst.  
 
Het kerkje werd in 1940 afgebroken, hetzelfde jaar waarin de 
legendarische Beckumer Pastoor Osse overleed.  

 
De eerste steen werd op 4 oktober 1936 gelegd van de nieuwe 
Blasiuskerk. Op 16 april 1937 werd dit artikel in de krant geplaatst. 

Bron: Facebook ‘Hengelo zoals het was’. 

 

LUK AKKEFIETJES 
Appelweek ofhouw’n, mear is ter nig van aj nig rech wilt broan. Dat schot mie 
zo tebin’n ton ik kear op kear in de kraante en op de televisie zag en heur’n, 
hoo dat stuk geteizum in de maatschappieje en veural bie het voetbal’n tekear 
geet met scheel’n, schopp’n, smiet’n met van aln’s en nog wat en zelfs pelisie 
busjes in meka how’n. En dan ’t leefste met ne kapusjon op dee leuge hassens, 
de scheitlaars’n… Oppak’n, met de zwöppe op de hoete en op water en stoete 
’n pa daage in’t hok, dat zal ze lear’n… Hé, hé, dat is ter oet, noe he’k ‘n betje 
stoom offebloas’n, dat he’k. 
 

Was’t vrooger aans, zo’j wil’n zeng? Waar’n ton ok nig geval’n dat oe 
de broodkrömmels stokk’n? Poo wisse wa. Mer wal met één groot 
verschil. Wie waar’n ok wa geregeld ondügend, dat wa’w. Mer ’t was 
mear katt’nkwoad oethaal’n, woar aandre leu nig völ las van had’n.  
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Ie gung nor de bekke, dikköpkes opviske of kikvöske vang’n en 
ofstreup’n. Ie gung in’boom klim’n en vöggelnuskes oethaal’n. Dan 
kon’t wean dat er ne tak offebrak en da’j oet’n boom sodemieter’n. ’n 
Kop kepot en de bokse oetteschüürd en a’j heenkeparket - deur’t zeare 
been - in hoes kwam’n, was ter aait wa ne klikspoan in’t hoes den zeen 
har dat ik in boom wasse klom um dat nuske oet te haal’n. Wear 
trammelaant in de femilie, want ne aandre bokse ko’j verget’n. Met ne 
oetgestukte bokse ko’j ’s aanderdaags nor school hen. 
 

Ok ha’j d’r bes schik an um met ne kattenpult muskes van de dakgötte 
te scheet’n. Keal nog is ne moale, wat wa’j d’r greuts op. En bie’t 
voetbal’n gung’t er ok wal is merakels an too. At ze bie ne derbie nig 
kon verkrop’n dat ze ne goole achterston’, schop’n teengstaander oe de 
beene kats oonder ’t gat hen. En dan wön d’r wal is in ne klopjacht met 
hele elftal ha’d achter den schoppert anne goane. In de weere noast 
veeld ha’w um tepak’n en krege ’n spier op’n balg. ’n Scheidsrechter 
har niks ezeene, joa allichte, den was lid van oonze club. En op schole 
wön’ froezeld en meka ofhouw’n in Ketelsbos en Altena’s bos. Wat 
gung’t erof met bloodneus’n, poes op’n kop en kepotte kleare. Merre, 
doar har de maatschappieje kats gin las van. Wak ma zeng wol, za’k 
ma zeng, wok oe ef’n vertel’n. 

HekselmesienHarry 
 
 

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. 

 
 

http://www.beckum.nl/
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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.  
 
NOVEMBER 
Di 30 nov. 9.00 uur Woord- en Communieviering pastor Doornbusch 
DECEMBER 
Di 14 dec. 9.00 uur Gebedsviering   Truus ter Avest 
Di 21 dec. 9.00 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
Vr 24 dec. 19.00 uur Gebedsviering   Werkgroep 
   Dames- en Herenkoor | KERSTAVOND 
Za 25 dec. 19.00 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | EERSTE KERSTDAG 
Zo 26 dec. 9.30 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | TWEEDE KERSTDAG 
Vr 31 dec. 19.00 uur Gebedsviering   Werkgroep 
   Dames- en Herenkoor | OUDJAARSAVOND 
JANUARI 2022 
Za 1 jan. 09.30 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN | NIEUWJAARSDAG 
Zo 2 jan. 09.30 uur Eucharistieviering  pastoor Jansen 
   IN DELDEN 
 

KERKBIJDRAGE BLASIUSKERK BECKUM 
Als u kerkbijdrage hebt toegezegd voor 2021, zou u dit dan 

z.s.m. willen overmaken, zodat we het jaar kunnen afsluiten. 
Bij voorbaat dank. 

 
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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Jeugdraad Beckum: wisseling van de wacht 

Helaas moeten wij mededelen dat 
onze topper Sjoerd Pelle het team van 
de Jeugdraad heeft verlaten. Na jaren 
van briljante jeugdraadactiviteiten zit 
Sjoerds tijd er toch echt op! Sjoerd 
was een versterking voor ons team, 
dus bedankt voor je inzet en voor de 
mooie tijd. Sjoerd kreeg uit handen 
van Harmen Frongink een 
kleinigheidje uitgereikt.  
 
Maarrrrrrr…. Goed nieuws! Wij 
hebben twee nieuwe aanwinsten die 
ons team nog sterker en gezelliger 
maken. Lars in den Nieuwenkamp en 
Daphne Blanken stemden maar al te 
graag in om deel uit te maken van de Jeugdraad. Wij wensen ze van 
harte welkom. 

 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die op de Jeugdraad Beckum gestemd 
heeft met de Rabo Clubsupport. We mochten een bedrag van € 398,32 in 
ontvangst nemen. Daar kunnen wij weer leuke jeugdraadactiviteiten voor 
organiseren. Dus heel veel dank.  

Jeugdraad Beckum 
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Wat is’t wat…. 
Kleine ergernissen, grote ergernissen, wat bezielt die 
persoon/personen nu? Het komt voor in en bij veel verenigingen en 
rondom sportvelden. Waar individuen soms stoer willen zijn en bedoeld 
of onbedoeld kleine of grote vernielingen aanrichten. Zoals onlangs, toen 
er gaten in de doelnetten op het Kruudnhof complex werden gebrand of 
losgesneden. Zoals gebruikelijk gebeurde dat stiekem… maar wel tot 
ergernis van club-betrokkenen! 
Een nieuw feit diende zich aan vier weken geleden. Het TVO/Hoeve V. 
JO17 team speelde zaterdags thuis tegen de Suryoye leeftijdsgenoten. 
Geregeld werd er tijdens de wedstrijd gedreigd door enkele van die jonge 
gasten uit Enschede met vechten etc. Ze wonnen met 0-3 en nóg moest 
zo nodig flinke rotzooi achtergelaten worden in de kleedkamers. Foto’s 
zijn gemaakt en naar dat clubbestuur gestuurd. Benieuwd of er minstens 
excuses gemaakt worden. Wat moet je nu met zulk onsportief, negatief 
volk? Kan/durft de KNVB in te grijpen? 
 

En wat te denken van die grove zinloze wederzijdse bedreigingen en 
vechtpartijen van zogenaamde voetbalsupporters onderling, dat 
helaas nu al weer de kop opsteekt bij een aantal clubs in het betaalde 
voetbal. Ook in het buitenland een slechte beurt. Steeds weer vergallen 
relatief kleine groepen opgefokte simpele zielen het plezier van de ware 
supporter. Wat jammer toch… 
 

Tijd voor positieve berichten. De donderdagavond damesgymgroep 
leek de pijp aan Maarten te geven. Enkele dames haakten af, maar de 
overgebleven iets jongere gymdames riepen nieuwe leden op om zich 
aan te melden. En met succes, want twee weken later hadden zich al 
een drietal dames aangemeld. En wel voor de maandagavond, op een 
gunstiger tijd. Klein minpuntje… de 2e avond bleek door werkzaamheden 
van de gemeente Hengelo in de sportzaal ’s avonds nog niet gegymd te 
kunnen worden. Jammer… maar toch zo doorgaan! 
 

Het leven wordt duurder op alle fronten. We moeten van het gas 
af, wanneer precies? Benzine wordt allengs duurder, een liter nadert 
medio november de € 2, waar gaat dat heen? Elektrisch rijden wordt 
alom gestimuleerd, maar de aanschafprijs van een nieuwe auto is nog 
dusdanig hoog, dat die definitieve omschakeling door iedereen nog ver 
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weg is. De prijzen voor veel dagelijkse boodschappen rijzen ook de pan 
uit, wie stopt dat? 
 

Kerkhof Beckum onder een tapijt van bladeren.. De herfst deed 
zijn intrede en alle graven liggen onder een dikke laag bladeren. Zou 
mooi zijn dat iedereen die dierbaren op het kerkhof heeft liggen, daarvan 
de graven zelf even schoonveegt. Opdat de BOPpers alleen de 
looppaden, tussenpaden en middenpad van bladeren hoeven te 
ontruimen. Vele handen maken licht werk, toch? De locatieraad 
reageerde als volgt: We hebben voor Allerzielen blad geruimd. We zijn 
van plan om voor de Kerst wanneer de meeste bladeren eraf zijn weer 
blad te ruimen. Tot die tijd is het ook een mooi herfstgezicht! 
                                                      BBB REDACTIE 

 
Wist u datjes…. 
TVO/HoeveV. JO19 won krap bij HSC/Buurse met 1-2, maar moest nipt 
het onderspit delven bij Tubantia met 1-0, terwijl het JO17 team verloor 
van de brutale gasten van Suryoye met 0-3. TVO3 stuurde Markelo met 
7-3 naar huis en TVO2 deed tegen RKZVC haar plicht en won met 4-0 
om vervolgens het verre VIOD3 te verslaan met 1-2, waardoor de 
koppositie lonkt. 
 

Bij Luctor gaf een slordig spelend TVO1 niet thuis, 4-1 nederlaag, maar 
Reutum was vervolgens wel een prooi voor het hardwerkende 1e met 5-
3 winst. TVO3, 4 en 5 beten in het zand tegen resp. Neede3 met 2-1, 
GFC3 met 4-1 en Markelo10 met 3-1. Wel versterkte het 4e zich - volgens 
de geruchten - tussentijds met ex-WVVer Dylan, is goed voor de breedte 
vd selectie en 3e helft… 
 

TVO1 ontving koploper De Tukkers, had de 1e helft flink wat zand in de 
motor, maar kreeg in de 2e fase beste kansen met energieker spel. Maar 
de Tukkers goalie was in goede vorm en de 1-2 aansluitingstreffer van 
Maik viel pas in de 92e minuut.  
 

In Enschede ontmoette TVO1 handbal AvantiW., kwam achter, maar kon 
in de 2e helft een kleine voorsprong pakken. Slordigheden achterin en 
gebrek aan ervaring betekenden aan het einde helaas een 23-20 
nederlaag. Het wordt nog penibel in de onderste regionen, of toch niet? 
Zeker omdat nadien ook met 16-13 van Olympia werd verloren. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 9 2021 
pagina 32 

Conrad Twente Rally 
 

 
Actiefoto’s CONRAD TWENTE RALLY 2021 met klassementsproeven in Stepelo-St. 

Isidorushoeve-Bentelo-Zeldam. Prachtig evenement voor de liefhebbers  
(foto’s Twente Rally site/facebook) 

 
 

WOENSDAG 22 DECEMBER KERSTMARKT IN BECKUM 
Na een vreemd jaar waar veel niet kon, mogen wij, als alles goed gaat, 
dit jaar onze kerstmarkt weer organiseren. Wij zijn druk bezig om 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. 

mailto:Kerstmarktbeckum@hotmail.com
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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 kerstwensen: 
- Een groep kinderen met opa’s en oma’s naar FC Twente. 
- Een dag in de pyjama naar school. 
- Een bank op het kerkhof. 

Ken jij iemand die een hart onder kan gebruiken, neem 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 

 
TVO 1 voetbal viert overwinning 

 
Winst voor TVO op Reutum; Joost Exterkate (21) scoorde met fraaie lob de 5-3, Bas ten Dam, Jari 

Sigger en Daan ten Dam delen in de vreugde (foto Evert Pullens). 

 
Ideaalbeeld van de wereldbevolking; 
verbroedering van alle rassen. 
 
“Dreum mer lekker verdan”,  
zea de buurman.  
(foto: Facebook) 
 
 

mailto:Kerstmarktbeckum@hotmail.com
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Datumbank 
24 nov.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
8 dec.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
10 dec.  Vrouw Actief | 75+1 jaar | 19.30 uur | ’t Proggiehoes 
14 dec  Automaatje | Informatieavond | 20.00 uur | ‘t Proggiehoes 
13-24 dec. Collecte AED Werkgroep 
18 dec.  Oud papier 
21 dec.  Ouderensoos | Kerstmiddag 
22 dec.  Kerstmarkt Beckum 
22 dec.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur |De Pol Bentelo 
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 
 
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. 
 
 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 9, 2021 
pagina 35 

Nog meer over DE LUS VAN BECKUM 
Uitslagen kidsrun over 750 meter en 1500 meter 
750 meter     1500 meter 
1.Merel Bos Hengelo             3.20 min.   1. Sten Goorman Rijssen       5.46 min. 
2.Jefta Buijse Wierden          3.30 min.   2. Koen Wieskamp H’bergen  5.52 min. 
3.Tieme Ottink Beckum        3.32 min.   3. Jesse Asbroek Beckum      6.01 min. 
4.Arnoud Galgenbeld H’bergen3.32 min.  4. Jade Assink Beckum         6.03 min. 
 

 
De organisatie van de Lus van Beckum, in samenwerking met de St. Zomerfeesten voor 

het Midwinterfeest deel. Vlnr. Laura, Huub, Tijmen, Lotte en Pascal (foto Sander Lagewaard) 

 
 

 
Zaterdag jl. TVO Snertstraat, HET LIEP OP ROLLETJES!!! 
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Na het succes van vorig jaar was het vandaag weer tijd voor de TVO 
Snertstraat. Het liep op rolletjes, want we hebben ruim €4.000 omgezet 

. Het was ons een worst genoegen. Tot volgend jaar! Onze dank 
gaat uit naar alle dames en heren van onze Snertstraat. Callcenter, 

Inpakservice en Drive Thru. In samenwerking met Slagerij Broekhuis  
                                                                                                              TVO HANDBAL 
 
 
 

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 
Het politieke steekspel bij het – notabene – demissionaire kabinet kent zijn 
weerga niet gezien de zware discussies over uiterst delicate onderwerpen 
waarbij ook in ogenschouw mag worden genomen dat bij de klimaattop in 
Glasgow veel goede bedoelingen werden uitgesproken, maar woorden in daden 
omzetten een ander verhaal is, in Nederland de puzzel van G1, G2 of G3 bijkans 
onoplosbaar is, wij weer gebukt gaan onder scherpere corona maatregelen en 
in Beckum…. is dientengevolge deze BBB - ter bescherming van de 
verzamelgroep - weer geproduceerd met uitbesteding van het verzameldeel wat 
niet wegneemt dat we ons richting december moeten verzoenen met een 
versoberd leefpatroon waarbinnen verlichting of meer ruimte op termijn 
vooralsnog ongewis lijkt! 
Zo, dat weten we dan ook weer….  
 

https://www.facebook.com/slagerijbroekhuis/?__cft__%5b0%5d=AZWA_UUPxafP8M3q8bHh1rnrAicOnuVzX-Fe9BuvkzVOm8xoX7mus5x_APC-7fMiNRsvO-fWFtp3OPPbU5VXf5XThtQIKhpWGKt5vYmOx8bYRdOpPbjKnxMG3AEEyJj2rmqT8t8YwU9Dm2HXSnenDKcvIxfBIv3tH7rcTxIYJvjMoO_tMc5TvadIcEm-Ae_xfD6AsKR4pQWO5JS6fQKfgl3u&__tn__=kK-R

