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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  & Bernadette Morskieft 
Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink & BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Kleinsman-Pot 
Eindredactie   Jan Ottink & Bernadette Morskieft 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS REDACTIELEDEN 
Info teksten en    074-3676435; @. janottink@home.nl en 
kopij inzending   06-53460686, bfm_morskieft@hotmail.com  
Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Opmaak/info 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, 20 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/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bfm_morskieft@hotmail.com
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mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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Jaargang       Nummer 

44…………….……………………………….2 
 

Laatste Week Nieuws 
Het normale leven kan grotendeels weer worden opgepakt. Na 
twee jaar pandemie een soort bevrijding. Dat uit zich in 
hernieuwde activiteiten op sociaal, cultureel en sportgebied in 
Beckum. Zie ook in deze BBB de aandacht voor oa. het carnaval, 
Proggiehoes zaken, herstart Pinksterfeesten en TVO competities 
(voor zover het barre weer geen spelbreker is!!).  
 

En natuurlijk de ontwikkelingen inzake de leefbaarheid, MFA en 
woningbouw, dat maandelijks een hoofdthema is. Belangrijke 
besluiten ‘staan in de week’ en moeten genomen worden. Laten 
we - met alle neuzen dezelfde kant op - de vaart erin houden!!! 
BBB HOUDT DE VINGER AAN DE POLS. 
WANT BECKUM BETER BEKEKEN BOEIT ALTIJD!! 
 
Het stormde, het regende pijpenstelen en bomen knakten af als lucifers-
pinnen. Het weer was weer eens ‘kats op ’t rabat’…,  
maar het leven gaat verder.  
BEIJING hebben we afgesloten met fraaie Oranje prestaties en vooral de 
gouden dames maakten ons trots. Nu weer over tot de orde van de dag. 
Want in Beckum gaan we richting kerksluiting begin juli en dat heeft dan 
weer verregaande consequenties. In de komende BBB’s zullen we er 
ongetwijfeld over berichten. 
TVO-RSC…. 2-3, ZIE PAG.31!!! 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 MAART 2022 
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Wat U Leest In Deze Februari BBB 
 

• BECKUM BREED UITGEMETEN IN DE KRANT 
• NAAR EEN LEEFBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG BECKUM 
• WAT EEN CONTRAST 
• GAS GEVEN MET AUTOMAATJE 
• TVO POTGRONDACTIE 
• OSSENNIEUWS BECKUM: ZWEMMEN IN BACARDI LEMON 
• ZONNEBLOEM BOOTTOCHT 
• LEVENSLUST IN DE JAREN 50 - BECKUM TOEN EN NU 

• WIE WERKT, MAAKT FOUTEN 
• JEUGDRAAD BECKUM: THE HUNTED 
• 20 VOORZETTEN OP… MARIJKE VERHOLT 
• DE HEILIGE GROND VAN HET DIEKMAN STADION 
• LUK AKKEFIETJES 

• VROUW ACTIEF BECKUM NIEUWS 
• LEVENSLUST LAAT WEER VAN ZICH HOREN 

• TVO1 NIEUWS EN WIST U DATJES 
• VIERINGEN BLASIUSKERK 
• BECKUMER OSSENS: OPSTAPAVOND PRINS HUGO 

• OOK KINDERCARNAVAL! 
• DATUMBANK 
• HOOPGEVEND BERICHT VAN ROB VAN DER KEUR 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
• GEZONDHEIDSCENTRUM OPENINGSTIJDEN 

 
 

In Memoriam 
Diep geschokt en droevig was iedereen na het bericht 

dat Lynn Kamphuis overleden is. Zo jong nog en zo pril, 
maar ze nam al een onuitwisbare plaats in bij Joost en Melonie. 

Dat kostbare bezit werd hun nu ineens ontnomen. 
 

Rest niets meer dan heel veel sterkte toewensen aan 
de familie met dit onnoemelijke verlies. 

BBB redactie 
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DE ZORGEN, PLANNEN EN VERWACHTINGEN VAN 
BECKUM BREED UITGEMETEN IN DE KRANT 
 

TC Tubantia pakte eind januari, begin februari aardig uit met actuele 
informatie uit Beckum. Dat is wel eens slechter geweest. Eerst werd de 
sombere situatie geschetst van de komende kerksluitingen in Beckum en 
Bentelo, met alle verstrekkende gevolgen van dien. In beide locaties zijn 
werkgroepen nadrukkelijk bezig om een haalbare toekomstige invulling 
voor de kerkgebouwen te kunnen realiseren. Voor de Beckumer kerk valt 
het doek op 1 juli 2022 en eind 2022 gaat de Bentelose kerk sluiten. Ex-
Beckumer Richard ter Avest schetst namens de werkgroep Toekomstig 
Gemeenschapsgebouw Beckum de plannen om voor de kerk een 
mogelijke rol te laten vervullen inzake een multifunctionele bestemming. 
Dit in combinatie met school, cultuur en event. sport. Daarvoor moet de 
dorpsgemeenschap zich binnenkort uitspreken over de mogelijke 
haalbaarheid én wellicht een keuze uit de gepresenteerde opties. 
 

Want bij de kerksluiting wordt het kerkelijk gezag, de eredienst dus, aan 
het gebouw onttrokken, zoals dat zo mooi geformuleerd is door het 
bisdom. Dat betekent hoe dan ook een ingrijpende maatregel, die 
onontkoombaar getrokken moet worden door de jarenlang gestage 
terugloop van het kerkbezoek. Vooral voor ouderen die nog enige 
affiniteit hebben met de geloofsbeleving een hard gelag. Ook voor de 
vrijwilligers, pastores, lectrices en Dames- en Herenkoor die tot nu toe 
met hart en ziel de overgebleven vieringen in stand hielden, wordt dit 
een historisch gezien een groot gemis. 
 

In het kader van ‘stemmen uit de wijk’ bestede Tubantia twee dagen 
later ruim aandacht aan het dreigende leefbaarheidsprobleem in 
Beckum. Want met name de woningbouw stagneert en dat betekent op 
korte en vooral langere termijn een terugval van leerlingen aantallen op 
school en een teruglopend aantal jeugdleden bij de verenigingen. Het 
was een indringende reportage waarin de dorpsraad, TVO-voorzitter en 
basisschooldirecteur stevig aan de bel trekken. Zoals al in diverse 
eerdere publicaties in de pers en ook in BBB breed wordt onderkent, is 
spoedige bouw van woningen dringend nodig. Door verschillende 
belangen, wijzigingen van prioriteiten en trage voortgang van 
procedures wacht de Beckumer gemeenschap nog steeds op de 
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daadwerkelijke start van nieuwe woningen in fase 1, terwijl ook een 
bouwplan voor fase 2 voortvarend moet worden aangepakt. Vinden alle 
betrokkenen en ook de gemeente Hengelo. 
 
Maar ondertussen is weer een belangrijke stap gezet met het vaststellen 
van de grondexploitatie voor woningbouw Beckum. In een hearing ten 
stadhuize werd mede door de vurige pleidooien van Beckumer 
betrokkenen insprekers unaniem groen licht gegeven door de 
Gemeenteraad. Ook werd de vervolgfase benoemd waarin verder 
gekeken wordt naar woningbouw met meer volume in een volgende 
termijn. Vinger aan de pols houden dus! En staat er op 1 maart een 
politieke markt in de planning, waarbij alle aspecten inzake gezonde 
leefbaarheid voor Beckum bediscussieerd worden. (Redactie BBB) 

Jan Ottink 

 
Naar een leefbaar, toekomstbestendig Beckum 
Beckum en de gemeente Hengelo zijn aan de slag voor de leefbaarheid 
en toekomst van Beckum. Dat doen we met een zogenaamd 
Omgevingsprogramma Beckum. Eind februari wordt het eerste deel van 
het Omgevingsprogramma Beckum afgerond. In dit artikel willen wij u 
verder informeren over de inhoud van het Omgevingsprogramma en u 
uitnodigen voor de presentatie van het eerste deel van het 
Omgevingsprogramma Beckum op dinsdag 1 maart, vanaf 19.00 uur 
bij het Wapen van Beckum. 
 
Het Omgevingsprogramma Beckum 
Het Omgevingsprogramma Beckum 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 bestaat uiteindelijk uit twee delen. Het 
Omgevingsprogramma Beckum wordt aan de gemeenteraad en aan de 
partijen die deelnemen aan de verkiezingen verstuurd met het verzoek 
om de belangrijkste conclusies uit het Omgevingsprogramma op te 
nemen in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen gesloten wordt. In 
het eerste deel wordt het ‘wat’ uitgewerkt: het aantal benodigde 
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woningen en de voorzieningen. In het tweede deel wordt dit uitgewerkt 
in concrete plannen: het ‘hoe’ en ‘waar’. 

 
Op 30 november 2021 heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden 
over deel 1 van het Omgevingsprogramma. Tijdens deze online 
bijeenkomst is de Werkgroep Omgevingsprogramma in twee rondes met 
de inwoners van Beckum in gesprek geweest over het behouden van een 
leefbaar Beckum en wat daarvoor nodig is. Deze bijeenkomst gemist? 
Het verslag en de presentatie zijn te vinden op www.beckum.nl. 
 
Woningen 
Om Beckum leefbaar te houden, zijn de basisvoorzieningen zoals 
onderwijs, sport en cultuur essentieel. Om deze voorzieningen te 
behouden, zijn leerlingen en leden nodig. Kinderen en jongeren spelen 
hier een belangrijke rol in. De jeugd heeft de toekomst. De autonome 
ontwikkeling laat echter – niet verrassend – een continu dalend aantal 
jongeren zien (de onderste lijn).  

Samen met vertegenwoordigers van school en verenigingsleven is 
bepaald welk leerlingen- en ledenaantal minimaal noodzakelijk is om 
levensvatbaar te blijven. Deze aantallen zijn vervolgens gebruikt voor 

http://www.beckum.nl/
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een berekening van het aantal en type woningen dat nodig is om dat 
basisniveau te bereiken en te behouden. Hieruit is naar voren gekomen 
dat er ongeveer 130 woningen bijgebouwd moeten worden tot 2035, 
waarvan de meeste woningen op korte termijn gerealiseerd moeten 
worden. Met dit aantal woningen wordt een gunstig perspectief geboden 
voor het behoud van de basisvoorzieningen op langere termijn. De 
woningen kunnen zowel voor starters als ouderen zijn. Met nieuwbouw 
voor starters wordt er direct gebouwd voor de doelgroep. Door te 
bouwen voor ouderen wordt de doorstroom bevorderd.  
 
Voorzieningen & MFA 
Op dit moment zijn er voldoende voorzieningen in Beckum aanwezig. 
Voor het behoud van de voorzieningen zijn er naast voldoende leden van 
de verschillende sport -en cultuurverenigingen, ook toekomstbestendige 
faciliteiten nodig. De school, de kantine, de sportzaal (het Geertman) en 
‘t Proggiehoes zijn allemaal verouderd en op de langere termijn niet meer 
exploitabel. Ook zijn er voorzieningen die te klein zijn, zoals de kantine 
in het Geertman.  
Daarnaast is er nog de kerk van Beckum, eigendom van het 
Parochiebestuur/het Bisdom. Per 1 juli 2022 wordt de kerk aan de 
eredienst onttrokken. Dit betekent dat er ook een nieuwe bestemming 
voor de kerk gevonden moet worden. 
 
De werkgroep ‘Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen’ is sinds 
2017 bezig met onderzoek naar gemeenschappelijke faciliteiten voor 
sport, onderwijs en cultuur. Met de betrokken verenigingen is een visie 
ontwikkeld op een samenwerking en het versterkend effect daarvan op 
elkaar en heel Beckum. Betrokken partijen hebben uitgesproken dat een 
Multi Functionele Accommodatie (MFA), zowel qua gebouw als 
organisatie, de concrete richting is die hen en Beckum toekomst en 
perspectief biedt. Samen ruimten delen, één gebouwexploitatie, één 
beheerorganisatie, één investering: samen sterker. De partijen hebben 
uitgesproken te willen werken aan een gezamenlijke ontwikkeling onder 
een gezamenlijke organisatorische paraplu om deze MFA met hulp van 
de gemeente realiseren. 
 
In 2018 zijn door de werkgroep ‘Toekomst Beckumer 
Gemeenschapsgebouwen’ twee avonden georganiseerd voor de 
inwoners van Beckum. Het doel van de avond was om na te denken over 
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hoe een MFA voor het behoud van de leefbaarheid van het dorp er in de 
toekomst uit zou moeten zien. In een vervolgvraag is gesteld wat 
daarvoor nodig is ten aanzien van gemeenschapsvoorzieningen. Uit vijf 
scenario’s is gekozen voor twee scenario’s, deze zijn verder uitgewerkt. 
De scenario’s zijn: 

Scenario A. Een combinatie van een nieuwe functie en inrichting van 
de kerk samen met het Geertman. 
 
Scenario B. Een nieuwe centrale Multifunctionele Accommodatie, op 
een locatie nabij de kerk/Geertman en een andere invulling van het 
kerkgebouw. 

 
Daarnaast is er benoemd dat zowel ’t Proggiehoes als de Kerk 
beeldbepalende gebouwen zijn voor Beckum en dat de karakteristieken 
van deze gebouwen daarom behouden moeten worden.  
 
De twee scenario’s zijn vergeleken op het gebied van kosten, 
geschiktheid en haalbaarheid. Voor de schetsontwerpen is 
architectenbureau LKSVDD ingeschakeld. Daarnaast hebben in het 
afgelopen halfjaar studenten van Saxion nog creatieve ideeën bedacht 
voor de invulling van de kerk. Op basis van de schetsen, kosten, 
geschiktheid en haalbaarheid heeft de werkgroep het advies uitgebracht 
om te kiezen voor een nieuwe MFA en heeft zij een advies uitgebracht 
welk van de twee overgebleven scenario’s het meest geschikt is.  
 
Presentatie Omgevingsprogramma deel 1 
Op 1 maart vindt de presentatie van het eerste deel van het 
Omgevingsprogramma Beckum plaats. Tijdens deze avond wordt verteld 
over de inhoud van het Omgevingsprogramma en kunt u in gesprek met 
raadsleden, de werkgroep Omgevingsprogramma en Toekomst 
Beckumer Gemeenschapsgebouwen en de nieuwe dorpsraad door langs 
verschillende borden te lopen.  
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Wapen van Beckum. U bent van 
harte welkom om binnen te lopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U kunt 
dan langs een route lopen met borden om aan de hand daarvan in 
gesprek te gaan over het Omgevingsprogramma Beckum. De avond 
eindigt rond 22.00 uur. 
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Vervolg deel 2 van het Omgevingsprogramma 
In het tweede deel van het Omgevingsprogramma Beckum wordt verder 
uitgewerkt hoe en waar de 130 woningen en het MFA gerealiseerd gaan 
worden. Daarom wordt er een ruimtelijk plan voor Beckum gemaakt. Dit 
plan wordt onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau samen 
met de Beckumer gemeenschap gemaakt. Zoals te zien is in 
onderstaande tijdlijn, wordt dit ruimtelijk plan opgesteld in het tweede 
en derde kwartaal van 2022, zodat er vanaf 2023 gestart kan worden 
met bouwen.  
 
Daarnaast wordt het plan voor de MFA uitgewerkt om de definitieve 
haalbaarheid te onderzoeken en hiervoor de benodigde dekking te 
verkrijgen. Er wordt een gezamenlijke exploitatie en organisatie 
opgesteld en de dekkingsmogelijkheden voor de investering worden in 
beeld gebracht. Ook maken partijen afspraken om de financiering 
sluitend te krijgen door een definitief ‘MFA-bedrijfsplan te maken’. Op 
basis hiervan kunnen alle deelnemers en de gemeente een definitief 
besluit nemen.  
 

Werkgroep Omgevingsprogramma 
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WAT EEN CONTRAST 6 februari 2021 en 6 februari 2022 

Hevige jachtsneeuwbuien teisterden onze regio begin februari vorig jaar. 
Sneeuw joeg hoog op tegen muren en gevels en zorgde dagenlang voor 
brede overlast. Met enkele dagen flinke vorst en gladde wegen was er 
een ware ‘verkeerspandemie’. 
 
Op 6 februari jl. werden we overvallen door ‘een zee aan water’ 
gedurende een hele nacht en dag. Het hele land raakte overspoeld, 
landerijen doordenkt, weilanden vol met plassen en sloten en beken 
liepen breed over. Ook dat hebben we overleefd! 

Redactie BBB 

 
Gas geven met Automaatje  
Na bijna twee jaar overleg (en een 
coronaperiode) gaat Automaatje bij ‘t 
Proggiehoes in maart van start. De eerste 
overleggen waren twee jaar geleden met 
Reinald Dik van de gemeente Hengelo. 
Daar kwamen al snel twee 
bewonersbedrijven, Nijverheid en Berflo, 
bij. Ook Wijkracht en Carint Reggeland 
sloten aan. 
 
Er staat nu een solide project om mee 
verder mee te gaan. De gemeente 
Hengelo en de ANWB eisten dit ook om het 
project succesvol te kunnen maken. Wil je, 
als eventueel toekomstig vrijwilliger of 
gebruiker, meer weten over automaatje, 
google dan op Automaatje ANWB. Daar staat alles in over het project. 
 
Ik hoop dat er zich nu ook wat nieuwe vrijwilligers melden. Zonder een 
aantal vrijwilligers kan er binnen Beckum helaas geen Automaatje zijn. 
Iedereen kan zich bij mij aanmelden. 

Met vriendelijke groeten, 
Louis Nibbelink (06-13761375) 
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TVO Potgrondactie 
Op zaterdag 5 maart vindt, na een jaar afwezigheid, de TVO 
Potgrondactie plaats. Vanaf 9.00 uur komen de jeugdleden langs. De 
opbrengst komt ten goede aan TVO Jeugd. Hopelijk kunnen we rekenen 
op een goede bijdrage van iedereen. 

TVO Omni 
 

We gaan zwemmen in Bacardi Lemon 
Een echte Ossen is niet te temmen! 
Meerdere vreugdesprongetjes op de redactie van Ossennieuws 
afgelopen periode. Want naast dat we gaan zwemmen in Barcardi Lemon 

gaan we ook steeds meer versoepelen. 
We krijgen steeds meer zin in weer een 
Muiterweek, Pinksterfeesten of een 
random avondje tot laat aan de bar zitten 
in de kantine van TVO of Café Halfweg. 

Waar we nu (op moment van schrijven) om 22:00, terwijl we net de 
eerste dorst hebben gelest en de smaak te pakken hebben, de horeca 
moeten verlaten, gaat dit snel weer veranderen. Dus daar krijgen we 
goede zin van! En de lokale horeca zal ongetwijfeld ook een gat in de 
lucht springen als wij het geld dat we verdienen met Ossennieuws weer 
spenderen aan de bar. 
 

Nog meer goed nieuws want de woningbouw lijkt ook weer een stap 
gemaakt te hebben. Super. Maar voordat we die nieuwe huizen uit de 
grond gaan stampen, is het versoepelen van de corona regels op korte 
termijn net zo belangrijk.  
Kijk naar de Pinksterfeesten bijvoorbeeld. Die maken gewoon bekend 
dat Mart Hoogkamer komt optreden. De man met de hit van 2021 komt 
gewoon naar Beckum! Leuk om naar te luisteren maar voor de dames 
(en sommige heren) ook een genot om naar te kijken. En we hebben 
inside information dat er nog veel meer moois gaat gebeuren tijdens het 
Pinksterweekend. Ze timmeren aardig aan de weg op het Ossenveld dus 
wij voorspellen dat Freshtival binnenkort hun festival naar het 
Hemelvaartsweekend gaat verplaatsen. 
Versoepelingen, Mart Hoogkamer naar de Pinksterfeesten en een mooie 
stap in de Beckumse woningbouw. 
                                              Oftewel Euforie op de Ossen redactie! 
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Nieuws van de Zonnebloem 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
 

Wij hopen ook bij de Zonnebloem weer allerlei activiteiten te 
plannen en organiseren voor onze gasten, zo ook de dag 
boottocht, georganiseerd door de Regio Zonnehof. 
Op dinsdag 10 mei 2022 gaan we weer een dag, net als 
voorgaande jaren, met een boot waar we heerlijk warm 
binnen zitten en eventueel bij goed weer ook boven op het 

dek kunnen vertoeven. Daar kunnen we met de lift naar boven indien de 
trap niet lukt. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00 uur zijn we 
weer terug in de haven van Goor. Op de boot wordt voor koffie/thee, 
een warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een 
mooi dagje uit! Voor de Zonnebloem Beckum zijn een aantal kaarten 
beschikbaar.  
Uiteraard houden we ons aan de  geldende maatregelen van het RIVM. 
Opgave voor 20 april bij Els Harink (074-3676574) of bij een van de 
andere vrijwilligsters van de Zonnebloem Beckum. 

Zonnebloem Beckum 

 
Beckum toen en nu. Levenslust in de jaren 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toneelvereniging Beckum ca. 1955. Van links naar rechts: Joop Kesler, Truus 

Peters-Vossebeld, Fien Eijsink-Vossebeld en Gerda Koenderink. 
(bron; foto Beckum toen en nu) 
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Wie werkt maakt fouten….. 
In de vorige BBB stond onder de foto van de OVBO-oprichters twee keer 
een verkeerde voornaam. Oeps! Maar dat kan gebeuren als je even 
onzeker bent over een persoon op de foto en het advies overneemt van 
iemand die vergeten was haar bril op te zetten(!).  
 
Martin was Ronald (Hengelman) en Betsy was Angela (Morsink). Angela 
meldde vervolgens (lachend…) dat ze al enkele keren met Betsy was 
aangesproken. Ook dat nog in deze verwarde wereld. 
 
Hieronder nogmaals de hierboven benoemde foto, maar nu met de juiste 
namen.  

BBB redactie 
 

 
 

Mannen en vrouw van het eerste uur, het OVBO-bestuur (thans 86 leden!) stelt zich voor 
Van links naar rechts: Bas, Ronald, Michiel, Angela en Rob. 
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Jeugdraad Beckum 
The Hunted: Oorlogseditie  
Vrijdagavond 11 maart is The Hunted 2022! Ook dit jaar met een nieuw 

thema: de oorlogseditie! . Heeeeeeel spannend….. 
Het beginpunt is bij ‘t Proggiehoes, aanvang 19:00 uur! Om je op te 
geven heb je een team van 4 personen nodig, dus zorg even dat je je 
groep voor elkaar hebt en geef je op!! Opgave gaat per team. 
Tot dan!! 

Jeugdraad Beckum 
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TWINTIG VOORZETTEN OP…    Marijke Verholt 
 

Voor de hoofdpersoon in deze Twintig Voorzetten was de vraag 
om hieraan medewerking te verlenen een beetje een 
verrassing. Maar geheel in de stijl zoals we haar kennen van 
haar eerdere actieve, sociale en culturele bezigheden voor 
Beckum was haar reactie illustratief. Oftewel; nuchter, 
benieuwd en dat wil ik na zo’n lange tijd toch wel meemaken. 
“Een verrassend mailtje. En, och ja waarom niet. Ben heel benieuwd hoe 
ik zelf op sommige dingen terugkijk. Dat terugkijken heb ik gedaan in 
mijn eigen archief.” 
Ze was de jaren ’70 en ’80 nauw verbonden aan de basisschool mede 
door haar toenmalig echtgenoot, die er onderwijzer was. In 1974 heeft 
ze, samen met onderwijzer Henny Huls, de peuterzaal opgericht. Er 
moest wel een echte leerkracht benoemd worden en dat werd juffrouw 
Margriet Leussink en later nog Agnes Mentink. 
Op de lagere school, Ton 
Geritz was toen hoofd, 
heeft ze nog 
handenarbeid proberen 
te geven. Vooral 
proberen, want de 
jongens in die tijd vonden 
het helemaal niets! Was 
iets voor meisjes. Ook 
voor het eerdere 
Beckumer maandblad 
Zwart op Wit, later in 
1979 omgedoopt tot BBB, 
was ze actief als 
redactielid. “Inderdaad. 
Ik was de typiste achter 
een fraaie typemachine 
met daarin stencilpapier. 
Nu niet meer voor te 
stellen!” Met name voor 
TVO-volley had ze 
maandelijks een vaste inbreng. Met sociale nieuwtjes, luchtig beschreven 
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clubontwikkelingen en altijd in een positieve stijl die goed paste bij TVO, 
waar vriendschap in hoofdletters geschreven wordt. In het begin ging ze 
zelfs maandelijks na elke uitgave van het maandblad met de 
eindredacteur in conclaaf. Over ‘hoe het nog beter kon’ of over ‘wat 
zullen we de volgende maand eens oppakken’? In die jaren speelde ze 
zelf ook actief volleybal bij TVO. 
 
Haar betrokkenheid met de basisschool werd o.a. onderstreept door het 
ondersteunen van allerlei bibliotheekactiviteiten, samen met enkele 
andere vrijwilligers. Kerstmarkt 2013 kwam toen in beeld. Na een oproep 
aan Beckum werden er enorm veel boeken aangeleverd voor de verkoop 
op die markt. Opbrengst voor de Bieb op school. 
 
Maar tijden veranderden. Ze ondersteunde in latere jaren haar partner, 
die zich op kunstzinnige wijze onderscheidde en wel eens de pers haalde 
met zijn schilderijen. De school kromp helaas gestaag in en de services 
van met name de bibliotheekfaciliteiten zijn noodgedwongen 
afgenomen. Er wordt merkbaar minder gelezen door de jeugd. Ze zal 
met lede ogen de nieuwe realiteit onder ogen zien. Maar gezien haar 
nuchtere karakter de veranderingen en globalisering van de 
maatschappij nemen zoals ze zijn. En ‘er naar handelen’ in het leven. 
 
Na dit ietwat sombere perspectief is het de hoogste tijd om de Twintig 
Voorzetten te richten op Marijke Verholt. Want zij zal er 
ongetwijfeld een draai aan kunnen geven met een positieve inslag! 
  
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s 
Bijna 76 jaar, samen met Joop, vier kinderen en negen kleinkinderen. Ik 
sta graag op rommel/curiosa en boekenmarkten, gelukkig mag dat weer. 
In ieder geval staan we 8 mei op de boekenmarkt in Hengelo/Tuindorp. 
Heel fijn, want ik heb nog voorraad genoeg. Joop trouwens ook, maar 
dan op oud speelgoed gebied. 
Leuk om even te vermelden. Mijn verzameling van de televisieclown Pipo 
de Clown is nu te zien in museum MediaDrome in Nijmegen. Paul, de 
directeur, kennen we al jaren en die zei lang geleden tegen mij: 
“Wanneer je jouw verzameling wegdoet, moet je het eerst aan mij 
denken.” Dat heb ik dus gedaan. Ik heb inmiddels wel een mooie 
verzameling van Pop-up boeken bij elkaar gesprokkeld. 
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De sportcarrière: 
Carrière wel een groot woord, maar aantal jaren met plezier bij volleybal. 
Was trouwens niet altijd op tijd voor de warming-up. Had hekel aan 
rondjes lopen. Jammer genoeg zorgde oude blessure aan een duim 
ervoor dat ik er toch maar mee ben gestopt. 
 
Het hoogtepunt: 
Figuurlijk gezien dan. Onze club moest een scheidsrechter leveren 
anders konden we niet meedoen in een competitie. Cursus gevolgd, 
geslaagd en dan zat ik dan op die hoge stoel. Wat een rotbaantje! Het 
was nooit goed. 
 
Sport bedrijven bij TVO, wat waren je specifieke talenten en kon je tegen 
je verlies? 
Wat ik hiervoor al aangaf. Een echt een talent was ik niet. En als je niet 
tegen verlies kunt moet je niet aan wedstrijdsport doen. 
  
Die goede oude tijd, zou je anno 2022 kunnen zeggen. Toen alles nog 
min of meer overzichtelijker was. hoe sta je daar in? 
Ik probeer in het nu te leven. Natuurlijk kijk ik wel eens terug en hou de 
dingen die goed voelen uit het verleden zeker in ere. Het gaat me heden 
ten dage soms allemaal veel te snel, maar ik ben nu vrij om eigen keuzes 
te maken. 
 
Volg je de prestaties van TVO sport in Beckum op de voet? 
Eigenlijk niet. Lees het vluchtig even in BBB. Hoor wel wanneer er een 
goal gemaakt wordt voor welke partij dan ook. Dat gejuich kunnen we 
hier horen. 
  
Ben je nog betrokken bij de school- en bibliotheek activiteiten? 
Door corona mochten er geen “vreemden” op school komen. Nu ben ik 
wel weer opruimer van de boeken en heb een paar keer voorgelezen aan 
kinderen uit groep 1 en 2. Merk dat er minder wordt gelezen. Jammer, 
want we hebben echt een mooi assortiment. 
  
Teruggang van aantal leerlingen is een zorgelijke zaak: 
Zeker! Dat geeft aan dat de leefgemeenschap verandert. Zoals de meest 
Beckumers nu zeggen: “Er moet gebouwd worden”. Intern is de school 
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nu aangepast aan het aantal leerlingen. Lijkt te werken. Maar is deze 
school nog van deze tijd? 
  
Beckum Beter Bekeken; je was enkele jaren direct betrokken bij dit 
maandblad. Hoe zie je de ontwikkelingen, kun je je vinden in de huidige 
opzet? 
Vind het heel bijzonder dat dit boekje nog steeds verschijnt. 
 
Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum? Haal je bijvoorbeeld wekelijks nog een visje of stuk 
vlees op het kerkplein bij een van de kramen? 
In een dorp als Beckum kan er natuurlijk geen totaalplaatje van het 
hierboven genoemde aangeboden worden. Maar Beckum ligt best 
centraal gezien de omliggende plaatsen waar dit alles wel is. Mobiel 
blijven is dan wel een vereiste. En dat kan een struikelblok worden. Ik 
moet toegeven dat Joop en ik daar wel reëel over nadenken. Volgende 
stap. Hengelo? Borne? Hoop dat we die keuze nog niet hoeven te maken. 
De viskraam lijkt goede klandizie te hebben. Wij hebben er nog niet voor 
in de rij gestaan. 
  
Wonen direct naast de basisschool, er is altijd reuring in de tent met al 
die (meestal vrolijke) kinderen, hoe zie je dat? 
In nummer 6 uit 2005 heb ik hier een stukje over geschreven. Met deze 
situatie ben ik als het ware vergroeid. Wanneer ik ’s morgens zonder 
wekker wakker wordt is de school meestal al begonnen. Hoor ik dus niet. 
Bijzonder om te zien dat het lesprogramma er zo anders uit is gaan zien. 
Er wordt veel buiten les gegeven. Opdrachten staan dan op papier en 
samen moeten de kinderen een oplossing zoeken. Niet te vergelijken 
met “vroeger”. We bemoeien ons ook nergens mee. 
Mochten we iets zien gebeuren wat echt niet kan, is ons gevraagd dat 
door te geven aan een contactpersoon. Fijn dat we inmiddels kennis 
hebben gemaakt met Anne Ensink. Ze is uiteindelijk onze nieuwe 
buurvrouw. Ze lijkt er echt zin in te hebben. 
  
Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die 
veel te vaak, ook via social media, de pers halen? 
Voor die coronaontkenners is dat natuurlijk heel belangrijk. Die willen 
anderen overhalen om hun verhaal te gaan geloven. Ik ken mensen die 
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er bijna een dagtaak van hebben gemaakt om alles uit te pluizen om 
bewijzen te vi 
nden dat wij bewust met het virus besmet zijn. Daar word ik zo 
moedeloos van. Jammer genoeg daardoor een paar goede 
vriendschappen verdwenen. Natuurlijk wil niemand zijn/haar vrijheid 
opgeven en zetten we veel vraagtekens bij genomen beslissingen van 
de overheid en zien we treurige gevallen, maar ik hoop dat we er iets 
van hebben geleerd wanner het een keer afgelopen is. Dan ligt er 
misschien een draaiboek klaar dat we kunnen gebruiken voor een 
volgende “ramp” . 
  
Heel iets anders: je zoon Frank is al jaren trainer bij clubs in de regio, 
heeft ook eerder TVO 1 getraind en nog steeds een warme band met 
TVO: 
Mooi om te zien dat hij nog steeds dit werk doet. Dat fanatisme heeft hij 
niet van mij. Hij heeft bij TVO een goeie tijd gehad. Dat bevestigde hij 
nog toen ik hem deze vraag voorlas. Fijn dat hij hier energie uithaalt en 
goed om zoiets te doen naast een drukke baan. 
  
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/ 
radio aanzetten/ontbijt maken/bloemen water geven/krant lezen/hond 
uitlaten/(of anders): 
Ligt er aan of we al een plan hebben om die dag te doen. Gewoon rustig 
op gang komen. Boterham met pindakaas en banaan. Even de krant 
doorkijken en alvast een puzzel proberen op te lossen. Er hoeft maar 
een plant water te hebben en dat ook nog maar om de week. Radio zet 
ik ’s avonds wel eens aan wanneer er op tv niets is dat we willen zien. 
  
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor social media: 
Of je dat onderscheid moet maken? Ouderen doen inmiddels ook wel 
mee op social media. Daarop is BBB ook te vinden. Zelf heb ik liever 
papier in mijn handen. Fijner om dat af en toe snel even te pakken. Word 
je minder moe van en beter voor de ogen. 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Nu ik dit aan typen ben weet ik dat ik vanavond boerenkoolstamppot ga 
eten. Met een lekker stukje suddervlees en voor Joop nog rookworst 
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erbij. Wanneer we onderweg zijn op onze “scharreltoer” probeer ik graag 
waar dan ook een tosti uit. 
 
Humor is van ’t Hek, Sluipschutters, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer, 
Theo Maassen….: 
Zoek de humor liever in mijn omgeving. Vaak zeer verrassend. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Ver was een aantal jaren geleden Zwitserland. Daar gingen we om het 
jaar wel naar toe. Zou ik nog wel een keer naar toe willen rijden. Afstand 
in stukjes rijden. Centraal Zwitserland is favoriet. Maar Groningen, 
Friesland en Zeeland willen we ook nog een keer bezoeken. Kijken of het 
dit jaar lukt. 
 
Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat mij maar liggen, Ben al vaak genoeg wakker. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Ik heb ontdekt wat eenzaamheid in deze tijd teweeg heeft gebracht. 
Mondkapje voor en daardoor alleen de ogen zichtbaar laat weinig emotie 
zien. Een handreiking bijna niet mogelijk, terwijl je merkt dat de persoon 
tegenover je het liefst een knuffel wil. Afstand houden moet niet 
afstandelijk worden. Luisteren kun je op veel manieren.  
 
‘Nu ik mijn reacties nog eens doorlees, word me duidelijk dat wat ik 
gedaan heb in Beckum, mijn manier van kennis maken is geweest. Zo 
heb ik dorp en veel bewoners leren kennen. En daardoor ontdekt dat het 
hier goed wonen is en dat ik daarom ook ben gebleven.´ 
                                                                                      Jan Ottink 

 
De heilige grond van het Diekman stadion 

Nostalgische greep uit de eerste 10 jaar FC Twente 
 

Dat waren nog eens tijden. Als oudere tieners-twintigers 
regelmatig op bezoek bij FC Twente ’65, wat een beleving. We 
zwollen van trots als we weer in lange rij naar de stenen 
kassahokjes schuifelden om een kaartje te kopen. En als je dan 
onderaan de trap van het juiste vak aan de steward je kaartje 
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liet afscheuren, was je – trap op – in het voetbalwalhalla; het 
Diekman stadion. 
 
Diekmennekes en ‘marskramers’ met zoetwaar en bier 
In het stadion bliezen de Diekmennekes in fraai tenue de bekende 
klanken, in strakke colonne lopend over de sintelbaan. Met een applausje 
of hier en daar afkeurend gejoel bij een pauze-moment. De tribunes 
waren, buiten een deel aan de lange zijkanten, uit beton opgetrokken. 
Verkopers van snoep, ijs en andere zoetigheden trachtten hun waar aan 
de man/vrouw te brengen. Handig laverend tussen de mensenmassa en 
betonnen stroken. Ook waren er bier en fris verkopers (die met een 
andere vergunning?) gretig dorstige kelen laafden. Terwijl op 
strategische hoeken ook snacktentjes stonden voor hongerige magen. 
En die vonden gretig aftrek! 
 
Buitenlanders, toppers, clubiconen, streekgenoten en helden 
passeerden de revue 
Dan schieten je - volkomen willekeurig – een aantal namen te binnen. 
Antal Nagy was een sterke intelligente Hongaarse spits evenals Helmuth 
Rahn. Deze ex-international van het Duitse elftal was volgens sommige 
kenners op zijn retour, oogde niet afgetraind(!) maar had een 
verwoestend schot in de benen. Dieter Schwemmle (had een knappe 
vriendin volgens kenners!) was een sierlijke rechterspits en Halvar 
Thorensen was op links voorin een sterke pion. Jan Sörensen, Billy 
Ascroft scoorden voor Twente en kun je beschrijven als luie technicus en 
voortdurend geblesseerde Engelse spits. Willy Carbo werd beroemd met 
zijn achterwaartse omhaal als een soort circusact, een doelpunt dat de 
wereldpers haalde. 
 
Opschudding alom bij de Twentefans, toen de gebroeders Rene en Willy 
van de Kerkhof als 18-jarige broekkies uit Helmond werden gehaald. De 
snelle linkerspits Rene en nuttige middenvelder Willy haalden later ook 
het nationale elftal. Kick van der Vall, Eddy Achterberg, Frans Thijssen, 
Arnold Mühren, Epi Drost en Jan Jeuring (veel scorend werkpaard) 
maakten een tijd deel uit van een gouden Twente formatie. Sanchez 
Torres, Heubach en Bleuming, maar ook Marcel Mentink en enkele jaren 
later Andre Karnebeek speelden enkele jaren in de FC Twente 
hoofdmacht. Deze laatste twee, nu nog min of meer TVO veteranen(!), 
speelden zelfs Europees voetbal. Bekende trainers uit die jaren waren 
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onder andere Kees Rijvers, Spitz Kohn, Hennie Hollink en Frits Korbach; 
no nonsens coach en sigarenroker(!) Terwijl later ook Theo Vonk enkele 
jaren zijn trainersstempel op de FC drukte. 
Trammelant in de keet 
Jazeker, dat was in die tijd ook wel aan de orde. Vooral ADO kende een 
harde kern die regelmatig het publiek bij uitwedstrijden deed bibberen. 
Ploegen met een risicovolle groep supporters werd via aparte 
sluizen/kooien in het stadion gedirigeerd. Dat gaf een aantal keren 
spannende situaties in en rondom het stadion. Een groep Utrechtse 
hooligans die uit de controle was ontsnapt, holden dreigend langs de 
voorkant richting vak P en scorebord. Schreeuwend en met spandoeken 
dwars door de honderden brave Twente fans, die verschrikt opzij 
sprongen. De Utrechtse supporters baanden zich ruw een weg op de 
trap naar boven, (jonge) Twentenaren struikelden en vielen over de 
betonnen trappen naar beneden. Met schaafwonden en angstige blikken 
konden ze tenslotte de wedstrijd volgen. Memorabel was ook een 
thuiswedstrijd tegen Ajax, waar uit het niets ineens tientallen Ajax fans 
het veld opstormden met opruiende teksten op spandoeken en 
uitdagend geschreeuw. De politie- en ME brigade waren vlot ter plekke, 
achtervolgden het schreeuwvolk en sloegen ze letterlijk van het veld. 
Een aantal trachtte via het klimmen over de hoge hekken te ontsnappen, 
maar kregen, hangend aan het gaas, een ongenadig pak slaag met de 
gummieknuppel (zoiets!) van de ordebewakers. Dat alleen al voelde voor 
de thuissupporters als een overwinning! 
Ach ja, dat was toen. Even een brok herinneringen ophalen uit die rijke 
historie. Die niet compleet is natuurlijk, maar de ware liefhebber zal de 
beschreven situaties wel herkennen. 
Knitto 
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Luk akkefietjes 
LikGetjaan is op’t rabat. Wat zeg ik, LikGetjaan is ‘n droad 
kwiet. Dat mo’k eam oetleng’n, want hee was joarnlaank 
seecrataries van de algemene boerenboond ofdeling tot 
bevordering van het postzeagel-likken. 
 

En doarbie ok penningmeester vanwege gebrek an finansiejele kennis 
van’ geeld toet’n. Met aandre weure, nums in ziene sektor kon zo good 
geeld tel’n en postzeagels lik’n. En in’t clubhoes van dee likkers ston 
LikGetjaan ok wekkeluks achter’t schap um draank te verkoop’n. En d’r 
ok fleenk zölf eene te nem’n, of twee of dree of viefe. A’j vergriept wat 
in vedoele… 
 

En achter ’t schap ston ok meestal zo’n mokkeltje van ’t Schurregat. ’n 
Veneumstig deantje, dat wa wus woar Abraham ’n mosterd vandan 
haal’n. En de leed’n van de postzeagellikkers zaat’n te snoem’n en met 
grote oong’n te loer’n noa dat welgevallige, breed geschoolderde 
deantje. Den met ne wulpse blik de glaas’n nog is voldeud… Oondertuske 
ston LikGetjaan jaloers de leuge glaas’n ma of te speul’n. Noa wol’t geval, 
dat er in’t doarp ne anbeveling op wön estart um de oetbaters van het 
postzeagellikkers clubhoes veur te draang’n veur ’n officieel lintje van de 
Könning. Vanwege joarenlaanke inzet veur ’t goeje doel, dat 
postzeagellik’n. 
 

Mer ton bekeend wön, dat de beste pepier’n vüür dat mokkeltje van ’t 
Schurregat waar’n, sloong bie LikGetjaan de stopn’s düür. Hee har zich 
joarnlaank de been’ oet gat eloop’n bie dat clubhoes en dat mokkeltje 
zol met de ear goan striek’n? As ne oawerspan’n petrieshenne leup hee 
hen en wier deur de kökk’n en schop’n de steule oondersteboam. Zien 
mèènske har zich al oppeslot’n in de opkamer, want as LikGetjaan op’t 
rabat is, möj goan schüül’n dat mö’j. Ten langen leste greepe in de kaste 
nor alle postzeagel-likbeuke, smeet dee boet’n bie’n ooln kasboom 
achter de schüüre. Hee veuln in’ tuk nor’n luciferdeuske en noa twee 
kear striek’n vatt’n het pinneke vlam. Getjaan zag dat het good was en 
stak het veur in de oetgedreugde kasboom en oale postzeagelbeuke. 
Kotgezegd hee verbraan’’t hele zwikkie. En d’r veel niks mear te likk’n, 
dat veel’t nig! 

HekselmesienHarry 
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 
Zoals het er nu naar uit ziet GAAN WE WEER BEGINNEN.        

Met de goede berichten van 15febr.jl. hebben 
we ons programmaboekje er maar weer eens 
bij gepakt en ons de vraag gesteld hoe nu 
verder met de activiteiten van Vrouw Actief 
Beckum. 

 
We hebben -hoe jammer ook- besloten dat de 
HIGH TEA, gepland voor 5 maart a.s. en het 
EETBAAR ERF gepland voor 20 april a.s. 

beiden NIET DOOR GAAN.        

Deze activiteiten zullen worden 
doorgeschoven naar het volgende seizoen. 
           

Het programma voor het lopende seizoen ziet er nu als volgt uit: 
 
vrijdag 22 april 19.30 uur JUBILEUMFEESTAVOND in ‘t 

Proggiehoes                          

We gaan nog steeds voor een ‘geneuglijke’ avond met een gezellig 
muziekje,  
een hapje en een drankje. Ook zullen deze avond de jubilarissen 
worden gehuldigd en nemen we afscheid van een tweetal 
bestuursleden. Nader info over de opgaaf volgt. 
woensdag 25 mei 17.30 uur  AVONDFIETSTOCHT ,  
vertrek v.a.  het kerkplein. 
dinsdag 21 juni  DAGJE uit met de BUS  -  nadere info volgt. 
 
Fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, wij hebben er zin in en 
hopelijk jullie ook! 
 
Tot snel!       

                                                          bestuur Vrouw Actief Beckum 
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LEVENSLUST laat weer van zich horen! 
 

Na een lange periode van stilte hebben wij van Levenslust ook de draad 
weer opgepakt. Nadat ook voor ons alles bijna 2 jaar ‘op het gat heeft 
gelegen’ kunnen we nu eindelijk melden dat we weer bezig zijn met een 
nieuw stuk. De uitvoeringen zullen we niet, zoals jullie gewend 
zijn, in maart of oktober/november doen, maar in het voorjaar, 
zo rond de maand van mei.  
De exacte data krijgen jullie allemaal nog te horen, maar het gaan 
gegarandeerd weer ouderwets gezellige avonden worden. Wij kunnen 
niet wachten weer te mogen spelen! 
 
Daarnaast hebben we ook ons 75 jarig jubileum mogen vieren, helaas 
niet zoals we gehoopt hadden met een spektakelstuk. Gelukkig hebben 
we die plannen niet stop gezet en gaan we ook fanatiek verder met de 
voorbereiding hiervan! 
 
We hopen jullie allemaal weer snel in ‘t Proggiehoes te zien! 
                                                                                   Tijmen Spit 

 

Hoe TVO 1 de winter doorkwam… 
 
De TVO voetbalhoofdmacht heeft zich in die bekende verwarrende en 
beperkende voorbereiding op de competitie herstart zo optimaal 
mogelijk voorbereid. Zo kon eind januari geoefend  worden tussen TVO1 
en TVO2. Een nuttig partijtje vol improvisatie en ‘uitproberen’ voor 
trainers Oude Veldhuis en Twilhaar. Uiteindelijk werd de eindstand 6-1, 
maar daaruit kon je geen consequenties trekken door de wisselingen.  
Feit is wel dat TVO2 in de competitie er riant voorstaat en met een 
complete formatie zeker een gooi kan doen naar de 1e periode. Hetgeen 
ook beaamt wordt door trainer Hans Twilhaar vlak voor de oefenpartij 
TVO1-Heracles1 een week later op de Kruudnhof.  
Het was weer improviseren voor de TVO hoofdmacht. Zo’n 5-6 
basisspelers waren niet beschikbaar door diverse omstandigheden. 
Soepele combinaties wilden maar niet op gang komen. Door de vele 
wisselingen oogde het spel onwennig en aanvallend werden weinig 
kansen uitgespeeld. Na zo’n 10 minuten in de tweede helft rondde Roy 
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na een uitgespeelde aanval over meerdere schijven secuur af met een 
schuiver in de verre hoek, 1-0. Heracles stichtte tot dan toe weinig 
gevaar voor het TVO doel. Maar kon halverwege de tweede helft 
slordigheden in de TVO  defensie afstraffen, 1-1 was de eindstand. 
Een week later op bezoek bij Sc. Eibergen liet een geïmproviseerde TVO1 
formatie het afweten op effectiviteit met een 3-0 nederlaag tot gevolg… 
Nu snel de competitie maar weer. Maar TVO-UDI  werd 13 februari 
(weer) afgelast, nu met corona gevallen bij TVO. 
 

Nog een greep uit WIST U DATJES in februari.. 
 

De jongste pupillen van JO07 wonnen weer ruim, nu van Buurse met 14-
5 ongeveer. TVO/HoeveJO17 verloor 2x, van Borne met 1-5 en van 
Bentelo met 3-0, jammer. 
Maar TVOJO14 boekte een monsterscore bij NEO, bij 0-13 stopte de 
teller. TVO/Hoeve JO19 wees Reutum resoluut terug met de cijfers 5-1. 
De wakkere jongens van TVO5 kennen grote hoogten en diepe dalen; 
tegen Neede/Noordijk was het hosanna met 5-1 winst, maar het was 
vervolgens treurnis bij BSC/Unisson met een 6-1 nederlaag. Reden 
genoeg om dat in de 3e helft ruim weg te spoelen….  
 
TVO1 handbal was bij Avanti W. goed bij de les. De talentvolle jeugdige 
formatie scoorde een prima 18-20 overwinning. De ploeg wacht nog 
enkele zware tegenstanders maar heeft op de ranglijst 3 ploegen´onder 
zich’ en zet zich schrap om het hoofdklasse-schap te continueren… 
TVO5 deelde de punten broederlijk met Bentelo5, 2-2 eindstand, TVO4 
was redelijk gelijkwaardig aan Hoeve V.4 , maar vergat mede door een 
uitblinkende Hoeve keeper te scoren. De oranjehemden troefden TVO 
derhalve af op effectiviteit, 1-4 eindstand. 
 
TVO/Hoeve JO19 wonnen netjes bij Suryoye met 0-2 en ook TVO14, 
TVO/HoeveJO15 en JO17 haalden de volle buit binnen tegen resp. ON 
met 4-0, bij Bon.boysJO15 met 1-9 en Bon.boysJO17 met 0-3. Oh ja, 
tegen Borne speelde TVO JO07, waar een zekere Ruben K. (TVO3) 
leider/scheids was (!). hij zag de TVO pupillen winnen met 0-9… 
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Prins Hugo wil graag het stokje doorgeven. Daarom hebben we vol 
goede moed een datum gepland. Op zaterdag 19 maart brengen we het 
Wapen van Beckum in carnavalssferen en hebben we een vol en gezellig 
programma. Rond de klok van 20:30 uur starten we en bedanken we de 
langstzittende prins van de Ossens voor zijn termijn. Om 23.11 uur  
(11 over 11) maken we de nieuwe prins ook bekend en uiteraard gaan 
we er met zijn allen een knalfuif van maken! 
Wie oh wie gaat het worden? De 'andere' Hugo werd ingeruild voor Ernst maar 
wie volgt onze Hugo op? Je maakt het allemaal mee op 19 maart bij Café 
Halfweg. Zet het alvast in je agenda en mis het niet. Namens Prins Hugo en 
onze hele vereniging zeggen we: TOT DAN!                      Beckummer Ossens 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 2 2022 
pagina 29 

 

 
 
VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
MAART 
Di 1 mrt.  09.00 uur Woord- en Communievering/pastor Zoet 
Wo 2 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met uitreiking askruisje 
    IN DELDEN 
Di 15 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering/vrijwilliger 
Za 19 mrt 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 22 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering/pastor Van den Bemt 
Di 29 mrt. 09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 

 
Datumbank 
1 mrt.  Informatie Omgevingsprogramma | Wapen van Beckum 
2 mrt.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
2 mrt.  Wat de pot schaft* 
5 mrt.  TVO Omni | Potgrondactie 
5 mrt.  Vrouw Actief | High Tea | 16.00-18.00 uur | ’t Proggiehoes 
8 mrt.  Ouderensoos | Wapen van Beckum 
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11 mrt. Jeugdraad Beckum | The Hunted | Aanvang 19.00 uur 
16 mrt. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
17 mrt. Wat de pot schaft* 
19 mrt. Oud papier 
19 mrt. Beckumer Ossens | Opstapavond | Wapen van Beckum 
29 mrt. TVO Tennis | Jaarvergadering | 20.00 uur | Beckhand 
30 mrt. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
30 mrt. Wat de pot schaft* 
8 apr.  Beckumer Ossens | Carnavalsparty | ‘t Proggiehoes 
10 apr.  TTV Oele | 2e rond Touwtrekcompetitie Gewest Oost 
12 apr.  Ouderensoos 
13 apr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
14 apr.  Wat de pot schaft* 
16 apr.  Oud papier 
20 apr.  Vrouw Actief | Eetbaar Erf Markelo | 19.30 uur 
28 apr.  Wat de pot schaft* 
10 mei  De Zonnebloem | Dag met de boot | Aanvang 9.30 uur 
11 mei  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
12 mei  Wat de pot schaft* 
21 mei  Oud papier 
25 mei  Wat de pot schaft* 
25 mei  Vrouw Actief | Avondfietstocht | Aanvang 17.30 uur 
3 t/m 6 juni Pinksterfeesten Beckum 
9 juni  Wat de pot schaft* 
17 juni  OVBO | jaarlijks uitje 
21 juni  Vrouw Actief | Dagje uit met de bus 
22 juni  Wat de pot schaft* 
 
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we samen 
eten. Kosten bedragen € 7,50 inclusief/consumptie. Geen vervoer? Geen probleem. U wordt 
opgehaald en weer thuisgebracht. 

 
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2021-2022 
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 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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EXTRA CARNAVALSNIEUWS op 8 en 11 april in Beckum 

 

 
Dus MET kindercarnaval en foekepotten! 

 
 

HOOPGEVEND BERICHT VAN ROB VAN DER KEUR! 
De BBB redactie nam contact op met oud-Beckumer Rob van der Keur, die jaren 
geleden mede aan de basis stond van het 1e Dorpsplan Beckum-Oele en zitting 
had in de Dorpsraad. Voornaamste aanleiding was dat zo’n 5 maanden geleden 
het bericht doorsijpelde, dat Rob getroffen was door een hersenbloeding. De 
reactie van Rob kwam snel en was gelukkig – gezien de onstandigheden – 
redelijk positief en vooral hoopvol! 
“ Het hele revalidatieproces verliep prima. Ik ben weer redelijk zelfstandig en 
dat binnen 5 maanden. Dat is best snel voor het feit dat het herstel minimaal 1 
tot 1,5 jaar zal vergen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in de vorm van 
kaarten, attenties etc. dat doet me goed!!”  
Toch mooi, zo’n relatief optimistisch bericht van deze oud Beckumer! 
                                                                                                    Jan Ottink 
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Op de valreep! 
RSC-TVO zondag jl. werd een knappe 2-3 zege. Na slechte beginfase 
werd TVO overlopen, 0-2, maar ruststand was 2-2. Inhaalrace werd 
compleet door winnende treffer van Joost Extercate 16 min. voor tijd. 
2-3 overwinning bij erbarmelijke weersomstandigheden! 
 

DEZE MAAND….. in één volzin  
Beijing gaf de laatste weken een onwerkelijk beeld van de Olympische 
Winterspelen met kunstsneeuw, gewone sneeuw, aangelegde skibanen 
naast naargeestige grote sombere fabriekstorens én huldigingen bij de 
diverse disciplines van winnaars met mondkapjes maar desalniettemin 
torende een bovenaardse krachtpatser als Nils van der Poel hoog boven 
de meute uit (geen familie van die andere krachtpatser Mathieu van der 
Poel!) met 2x goud en een wereldrecord op de 10 km schaatsen en mag 
niet uit het oog worden verloren dat we na de pandemie van ellenboog 
- en vuistcontacten (covid) weer overgaan op handen schudden, 
voorzichtige knuffel en kusje op de wang alhoewel dat na de bekende 
uitspattingen van ongewenst gedrag een heikel en gevoelig item blijft en 
in Beckum…. barst het carnavalspektakel op 19 maart, 8 en 11 april weer 
los met een op stap avond bij Halfweg en kindercarnaval,  staat elke 
maand ‘Wat de pot schaft’ weer op het menu en ook de organisatie van 
die oergezellige Pinksterfeesten staat weer in de steigers en in de 
komende maart BBB wordt je hierover uitgebreid geïnformeerd… 
 

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 


