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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
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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Jaargang       Nummer 

44…………….……………………………….3 
 

Laatste Week Nieuws 
Verkiezingen zijn achter de rug, veel commentaren, weinig kiezers 
hebben gestemd en nieuwe gemeenteraden kunnen aan de slag. 
Ook een nieuwe prins carnaval Beckum is geïnstalleerd en de 
nieuwe Dorpsraad gaat vol elan van start. Woningbouw en het 
MFA wordt nu gemeentebreed omarmd. Laten we hopen op 
stevige stappen voorwaarts!   
Al die zaken komen in deze BBB aan bod, inclusief een terugblik 
op 1991(!) en andere actuele onderwerpen op sociaal, cultureel en 
sportief gebied. Kortom hier geldt weer;  
Beckum Beter Bekeken? Lees het en je weet het… 
 

De Pinksterfeesten pakken na twee jaren ‘pauze’ nu weer flink uit op 3-4-5-6 

juni. Daarbij moet zeker vermeld worden: Inclusief de seniorenmiddag op 
vrijdag 3 juni in het Proggiehoes met Levenslust!! 

En de nieuwe Doprsraad presenteert zich in deze BBB met frisse moed 
en ambities; geen woorden maar daden mogen we verwachten! 
Deze BBB bevat ook weer een geheel nieuw advertentiebestand in 
full color! 
En natuurlijk, de nieuwe prins Carnaval van de Beckumer Ossens is 
zaterdag gepresenteerd bij de Opstapavond. PRINS LEO IS DE NAAM! 
zie de foto achterin deze BBB, pag. 35. 
TVO2 en TVO1 wonnen zondag, het 2e ruim in Twello met 1-8 en het 
1e met 5-3 van Luctor, bravo mannen.. 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 20 APRIL 2022 
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Wat U Leest In Deze Maart BBB 
 

• PUZZEL OP HET KERKPLEIN BIJNA AF 
• DE VOEDSELBOSS 
• TOUWTREKTOERNOOI TTV OELE 
• 20 VOORZETTEN OP….. LAURA BUNTE 

• VOLKSFEESTEN OELE; SAVE THE DATE 
• WAT IS ‘T WAT 
• KINGSNIGHT BECKUM 
• UIT HET LEVEN GEGREPEN 
• TVO EIERACTIE 

• HOE STEMT BECKUM/OELE 
• EEN DUIK IN HET BBB-ARCHIEF 
• GEZELLIGHEID (EN POLITIEK) IN BECKUM 
• TE NAT OF TE DROOG 
• DODENHERDENKING 

• VERKIEZINGSKOORTS 
• ZONNEBLOEM; ONTMOETINGSDAG 
• COMMUNICATIE MET OEKRAINSE VLUCHTELINGEN 
• VASTENACTIE 2022 
• PITAMIENTJES; DE JEUGD AAN HET WOORD 

• KONINGSDAG 
• VIERINGEN BLASIUSKERK 
• LUK AKKEFIETJES 
• EXTRA CARNAVALSNIEUWS 
• DATUMBANK 
• OSSENNIEUWS 

• NIEUWE PRINS CARNAVAL 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 
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PUZZEL OP KERKPLEIN bijna af 
Dankzij de nieuwe Dorpsraad Beckum is vorige week zaterdag het 
ambitieuze Masterplan bord bijna voor 100% ingevuld met ontbrekende 
puzzelstukken. Dat verdiend uitleg. 
Tijdens het eerste Dorpsplan Beckum-Oele werd het Masterplan 
gelanceerd. Een ambitieus plan om enkele grote projecten ten behoeve 
van de leefbaarheid in de toekomst van Beckum te garanderen, met als 
speerpunten; snelle en voldoende woningbouw plus de realisatie van een 
MFA (Multi Functionele Accommodatie). Toentertijd was ook de 
Hengelose politiek – voor het grootste deel – akkoord gegaan met dit 
mega-initiatief voor Beckum. En betuigden letterlijk hun steun door een 
puzzelstuk op het Masterplan bord op het kerkplein te plaatsen.  
Ondertussen zijn diverse ontwikkelingen geweest. Met horten en stoten 
werden aanpassingen doorgevoerd in het totale beleid. Op de politieke 
markt in Beckum onlangs bleek toch maar weer dat ook de Hengelose 
politiek de Beckumer ambities vrijwel unaniem omarmt. Wat zich 
vertaalde in het feit dat een viertal resterende politieke partijen plus 
wethouders die steun onderstreepten met het plaatsen van ‘hun’ 
puzzelstuk op het Masterplan bord. 
Waar de Beckumer organisatie oorspronkelijk ook Twickel had 
uitgenodigd om als adhesiebetuiging voor een leefbaar Beckum alsnog 
hun puzzelstuk te plaatsen, blonken ze uit door afwezigheid. 

Jan Ottink 

 
‘Tableau de la troupe’, alle resterende Hengelose raadsleden, wethouders, nieuwe 

Dorpsraadsleden en betrokkenen voor de Masterplan-puzzel in Beckum (foto Harrie Jannink) 
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De Voedselboss… 
Misschien heb je er wel eens van gehoord: een voedselbos. In 
dit door mensen ontworpen en aangelegd bos is (bijna) alles 
wat er groeit en bloeit eetbaar. Net buiten Beckum ben ik 10 
jaar geleden aan de Strootmanweg begonnen met de aanleg 
van zo’n voedselbos. Toen was het nog een hobby, maar 
inmiddels is deze hobby behoorlijk uit de hand gelopen en heb 
ik er mijn werk van gemaakt. Maar wat is nu precies zo’n 
voedselbos, wat kan je eruit eten en hoe heb ik er mijn beroep 
van kunnen maken? 

 
Ik ben Martijn Aalbrecht en samen met Wahju, Amber en Ellen wonen 
wij aan de Ganzenbosdijk. Sinds de geboorte van onze dochters probeer 
ik met ons gezin zo duurzaam mogelijk te leven. Uiteraard hoort daar 
het verbouwen van ons eigen voedsel bij. Maar wat een gedoe zeg, zo’n 
moestuin. Spitten, onkruid wieden, water geven en meestal waren de 
slakken mij voor met het oogsten. Kortom zo’n moestuin was niks voor 
mij.  
 
Daarom ging ik 10 jaar geleden op zoek naar een andere manier om 
voedsel te verbouwen. Speurend op het internet vond ik in Engeland 
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iemand die een bos had aangelegd waarin alles eetbaar was. Hij kon er 
volgens zijn website met z’n gezin bijna jaarrond uit eten. Niet snel 
daarna was ik onderweg naar Engeland om dit met eigen ogen te 
aanschouwen. 
 
Wandelend door zijn ‘forest garden’ zoals de Engelsen het noemen, was 
ik verbaasd door de enorme diversiteit aan voedsel maar ook de 
schoonheid van dit bos. Alsof ik door de tuin van Adam en Eva liep. 
Eenmaal terug in Beckum wilde ik dit ook. Vrij snel daarna kocht ik een 
bosperceeltje en ging aan de slag met de aanplant van noten- en 
fruitbomen en andere eetbare planten. 
 
Maar wat is nu precies een voedselbos? Als je in onze natuur een perceel 
met rust laat, zal er zich vanzelf een bos ontwikkelen. Uiteraard gaat dit 
niet van vandaag op morgen, maar langzamerhand verruigt een perceel 
tot uiteindelijk een bos. Dit noemen we successie. Eenjarige planten 
staan helemaal aan het begin van deze successie. Een kale bodem (zoals 
in de moestuin na het spitten) zal zo snel mogelijk bedekt worden door 
eenjarige planten. Na verloop van tijd worden de eenjarige planten 
vervangen door meerjarige planten, daarna door stuiken en uiteindelijk 
door bomen. Ons dieet bestaat uit bijna alleen maar eenjarigen en het 
kost veel werk (en energie) om deze elk jaar te zaaien, onderhouden en 
te oogsten. Met een voedselbos probeer je mee te werken met de natuur 
door meerjarige bomen en struiken aan te planten. Hierbij vervangen we 
de ‘normale’ bomen en struiken door eetbare soorten. Doordat bomen 
en struiken verschillende hoogtes hebben, kan je heel veel verschillende 
lagen aanplanten. De opbrengst van een voedselbos bestaat uit noten, 
fruit, meerjarige groenten, eetbare paddenstoelen, kruiden en 
medicinale planten. Ook kan je veel dingen aanplanten die in de 
supermarkt niet voorkomen.  
 
In mijn voedselbos groeien inmiddels 200 verschillende soorten noten, 
vruchten en groenten zoals: pecan, kaki’s, eetbare bamboe, olijfwilgen 
en eetbare hosta’s. 
 
Jarenlang heb ik de ontwikkeling van dit bos redelijk stilgehouden. De 
laatste jaren is de populariteit van voedselbossen enorm toegenomen. 
Zonder dat ik het in de gaten had bleek ik 10 jaar geleden als een van 
de eerste in Nederland hiermee begonnen te zijn. Steeds vaker kreeg ik 
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de afgelopen jaren verzoeken voor rondleidingen en andere hulpvragen. 
Dit werd zo veel dat ik vorig jaar mijn baan bij de gemeente Hof van 
Twente heb opgezegd en voor mijzelf ben 
begonnen. Nu houd ik mij fulltime bezig 
met het geven van cursussen en het 
begeleiden van anderen bij het ontwerp en 
de aanleg van eetbare tuinen en 
voedselbossen. Dit gaat van een kleine 
eetbare achtertuin tot grote projecten 
zoals een voedselbos in Neede van 15ha. 
Superleuk werk en 180 graden anders dan 
mijn voormalige baan bij de gemeente. 
 
Wil je meer weten over voedselbossen of wat ik allemaal uitspook, kijk 
dan op: www.devoedselboss.nl. 

Martijn Aalbrecht 

 
Touwtrektoernooi TTV Oele  
Zet het in uw agenda. Onderstreep het met 
een viltstift.  
 
Op 10 april 2022 is er weer een touwtrektoernooi 
tegenover De Schole in Oele! Van Tilligte en Holten tot aan Eibergen en 
Beltrum pakken de teams de hun touwtrekschoenen weer uit de kast. 
De tweede competitiedag van gewest Oost vindt namelijk plaats in Oele. 
TTV Oele heeft hard doorgetraind tijdens de pandemie. “Dat is niet altijd 
gemakkelijk,” aldus voorzitter Ben ter Bekke. “Omdat er geen 
wedstrijden waren de afgelopen twee jaar, vraag je je soms af: waar 
doe je het voor?” Toch blijkt de vereniging in trek: er is de afgelopen 
maanden nieuwe aanwas bijgekomen. “We zijn daarom extra blij dat we 
weer aan het touw mogen staan in wedstrijdverband.” vult hij aan. “We 
maken er een fantastisch toernooi van. En iedereen is van harte welkom 
om onze leden aan te moedigen!” 
De wedstrijden starten om 10.30 uur en duren tot laat in de middag. Er 
is catering en goed weer is besteld. We hopen je op 10 april te zien op 
het terrein tegenover De Schole. Tot dan! 

Namens TTV Oele, Het bestuur 

http://www.devoedselboss.nl/
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TWINTIG VOORZETTEN OP… LAURA BUNTE 
Zij is een van die mensen die al een hele 
tijd nauw betrokken is bij het sociale en 
sportieve gebeuren in Beckum. En in het 
verlengde daarvan terdege besefte dat 
voor een leefbaar Beckum de wens om 
zo spoedig woningen te bouwen voor 
jongeren een breed actiepunt moest 
worden. Vergrijzing nam en neemt toe, 
ledental bij clubs neemt af en vooral 
ook; het leerlingen aantal op de 
basisschool loopt terug. Kortom voor een 
leefbare toekomst van Beckum zijn 
diverse werkgroepen en individuen aan 
de bel gaan trekken. En ze doet daar met 
overtuiging graag aan mee. Want ook zij 
ziet uit ervaring dat sport bedrijven 
moeilijker wordt, met name TVO 
volleybal maar ook de voetbal- en 
handbalafdeling kennen dat probleem 
en gestaag steeds minder leden. En dat baart haar zorgen, want een 
leefbaar dorp als Beckum is haar dierbaar. En die insteek heeft ze 
wellicht mogen delen met haar vader. Want Herman Bunte is op velerlei 
gebied ook een pionier voor Beckum. En op allerlei sociale, culturele en 
sportieve gebieden bestuurder geweest. Kortom, zij treedt enigszins in 
de voetsporen van haar vader en heeft zitting genomen in de nieuw 
gevormde Dorpsraad Beckum. Een ploeg van relatief jongere en 
betrokken plaatsgenoten die op 1 april geïnstalleerd zal worden en nieuw 
elan zal geven aan de omvangrijke doelstellingen voor ons dorp. 
Denkend aan woningbouw realisatie en een multi functionele 
accommodatie in de nabije toekomst. Ongetwijfeld had u allang 
begrepen dat de persoon in kwestie voor deze twintig voorzetten Laura 
Bunte betreft. Wij hopen dat ze te zijner tijd weer in Beckum komt wonen 
en dan deel uitmaakt van die groep mensen die zich blijven inzetten voor 
een leefbaar klimaat in ons dorp! 
 

Hierbij dus die Twintig Voorzetten op Laura Bunte. 
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Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
33/Woon samen met Nick Ensink op Reimer in Delden/Werk als docent 
LO bij het ROC van Twente/Volleyballen, hardlopen, wandelen, skiën, 
volleybaltraining geven, thuiswedstrijden van FC Twente, op vakantie 

gaan, feestjes😃. 
 

De sportcarrière: 
Die begon ooit met turnen, maar dat was niet zo’n succes. Toen er in 
Beckum volleybal kwam voor de jeugd ben ik daarmee gestart en ook 
jaren training gegeven. Sinds dit jaar geef ik geen training meer bij TVO 
omdat er helaas geen jeugd meer is bij de volleybal. Daarnaast ook 
hardlopen, krachttraining, skiën etc; ik vind bijna alle sporten leuk. 
 

Het hoogtepunt: 
Onze eeuwige 2e of 3e plek met volleyballen. Afgelopen jaren iedere keer 
net niet gelukt om te promoveren. Een hoogtepunt was ook wel het 
kampioenschap met de A jeugd die ik trainde. We moesten de laatste 
set winnen om kampioen te worden, stonden met 20-12 achter en 
wonnen deze uiteindelijk net. Een ander hoogtepunt is de halve 
marathon van Egmond en natuurlijk de 3e plek bij de lus van Beckum in 
november haha. Nooit gedacht dat ik ooit het podium zou behalen met 

hardlopen😉. 
 

Je bent actief TVO volleybal lid en bestuurder, nog bij andere sporten 
actief (geweest)? 
Ik heb wel eens tennis lessen gevolgd, ook heel leuk. Wil ik ooit nog wel 
weer oppakken. 
 

De schooltijd en daarna de activiteiten voor Beckum, een terugblik: 
Als ik terugdenk aan de basisschooltijd dan was dat een gezellige en fijne 
periode, met een leuke klas en leuke leraren. Daarnaast natuurlijk de 
feestjes in Beckum, altijd gezellig en wat fijn dat het nu allemaal weer 
kan. 
 

Volg je de prestaties van TVO sport algemeen in Beckum op de voet? 
Van de volleybal altijd, van de handbal en voetbal zie ik vaak via social 
media hoe het ervoor staat. 
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Vertel eens iets meer over je huidige baan… 
Ik werk nu voor het 8e jaar als docent LO (sport) op het ROC van Twente, 
bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Een MBO opleiding die 
studenten voorbereidt op een baan binnen Defensie. Daarnaast ben ik 
studieloopbaanbegeleider en begeleid ik studenten met een specifieke 
hulpvraag, variërend van verkeerde keuze opleiding tot problemen in de 
thuis situatie, dat maakt het werk extra boeiend. 
 

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? 
Het belangrijkste is dat de voorzieningen die er nu zijn behouden blijven, 
dit moet zeker niet minder worden, kijk naar het aantal leerlingen op de 
basisschool en de afname van het aantal leden bij TVO. Gezien de 
ontwikkelingen op dit moment durf ik te hopen dat dit de komende jaren 
beter gaat worden. 
 

Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners, wappers en 
oproerkraaiers, die veel te vaak de pers halen? 
Vooral niet teveel aandacht en geen podium aan geven, is mijn mening. 
 

Hoe beoordeel je de gemeentelijke steun/het meepraten over de 
bekende Beckumer wensen en toekomstplannen? En wat kan de 
Dorpsraad hierbij betekenen? 
Ik denk dat de gemeente Hengelo nu echt duidelijk is gemaakt hoe 
dringend de behoefte aan woningbouw en een nieuwe MFA is. Als 
Dorpsraad moeten we zorgen dat het contact goed blijft en ze blijven 
wijzen op de belofte die ze gemaakt hebben zodat er nu echt gestart 
gaat worden met de bouw. Vanuit de Dorpsraad is het belangrijk dat we 
een aanspreekpunt hebben naar de gemeente, zodat we een en dezelfde 
boodschap kunnen overbrengen naar Beckum en andersom. 
 
Wat schat je in; kan de 1e fase woningbouw Beckum medio 2023 
daadwekelijk starten? 
Dat hoop ik wel! De druk wordt natuurlijk steeds groter, ook landelijk 
gezien. Er zijn nu goede, concrete plannen met daarachter de werkgroep 
Omgevingsprogramma, daar heb ik echt vertrouwen in. Belangrijkste is 
dat Beckum als een eenheid achter deze plannen blijft staan. 
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Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/bloemen water geven/ontbijt maken/krant 
lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Net iets te lang blijven liggen, dan heel snel ontbijten, dus bijna geen 
tijd om krant te lezen en dan op de fiets naar Enschede. 
 

Heel iets anders; de kerk in Beckum sluit in juli met misvieringen, hoe 
sta je daarin? 
Ik hoop dat de kerk op korte termijn een andere functie krijgt, de 
werkgroep Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen is hier 
momenteel druk mee bezig. Het zou mooi zijn wanneer er dan, voor de 
mensen die hier behoefte aan hebben, ook de mogelijkheid blijft om een 
viering te organiseren in het kerk gebouw. 
 

Wat is je favoriete land om vakantie te vieren en waarom? 
In Europa is dat Italië: een mooi land, fijn weer en heel lekker eten. 
Buiten Europa vond ik Australië het allermooist, maar ook Indonesië en 
Canada vond ik geweldig. 
 
Wie is wereld breed een held van jou en om welke reden? 
Oeh, goeie vraag. Ik heb niet een specifieke held. Vroeger was dat Pipi 
Langkous haha. Heb veel bewondering voor mensen die altijd positief 
blijven, ondanks grote tegenslagen. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor social media: 
Ik vind de BBB nog altijd leuk om door te lezen, vind het juist fijn om 
naast al het digitale ook gewoon van papier te kunnen lezen. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, romantisch diner bij kaarslicht of 
Chinees: 
Pasta en Curry’s zijn favoriet, maar ook zeker de stamppot van mutti 

Assie😉. 
 

Humor is van ’t Hek, de Sluipschutters, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer 
of ….: 
Sowieso de Sluipschutters, maar ook Herman Finkers en Jochem Myer. 
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Nieuw Zeeland staat al heel lang op ons lijstje, omdat Nicks moeder daar 
vandaan komt en er nog familie woont. Plan was twee jaar geleden al 
om er naartoe te gaan, maar toen kwam er een pandemie en ging Nieuw 
Zeeland op slot. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Een goed feestje of een mooie reis. En natuurlijk als familie of vrienden 

mijn hulp nodig hebben. Anders kun je mij beter laten liggen😉. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Ik hoop dat we in Beckum met z’n allen positief blijven zodat we op 
(redelijk) korte termijn een nieuwe MFA hebben en kunnen starten met 
bouwen, zodat alle voorzieningen blijven bestaan of kunnen uitbreiden 
en jongeren in Beckum kunnen blijven wonen. Daarnaast ook allemaal 
14 mei vrijhouden voor het midzomertoernooi van de Volleybal! Dat wil 
je niet missen! Aanmelden kan via kimvanrengs@gmail.com. 

 
Volksfeesten Oele: save the date 

 

mailto:kimvanrengs@gmail.com
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Wat is ’t wat… 
Het is gemakkelijk om een moreel oordeel te hebben over veel te vroeg 
vertrekkende voetbaltalenten in Nederland. Deskundigen – en dat zijn er 
heel wat in ons landje met 17 miljoen inwoners (inmiddels misschien wel 
bijna 18 miljoen), schudden meewarig hun hoofd. Als weer zo’n talent, 
die in enkele wedstrijden inderdaad wel eens enkele hoogstaande acties 
op de mat heeft gelegd, de kop gek wordt gepraat door zogenaamde 
waarnemers, makelaars of familie. Wijze woorden van mensen die het 
beste met dat talent voor hebben. ‘Geduld, mentaal nog niet gerijpt, je 
wordt daar bankzitter’, worden in de wind geslagen. Want de kans op nu 
al een pak geld staat in hun geheugen gegrift. Voorbeelden? Brobby, 
sterke momenten bij invalbeurten in de Ajax hoofdmacht, moest per sé 
naar Leipzig, vond hij. Maar kwam na enkele maanden gedesillusioneerd 
terug, raakte geblesseerd en revalideert nu, maar is voorlopig een dikke 
illusie armer. Ihattaren, groot talent bij PSV gezegend met unieke 
voetbalgaven, maar mentaal een grote kneus, die bij ieder zuchtje 
tegenwind de kop laat hangen. En daar is nog zo’n aankomend talent bij 
Ajax, 19 jaar en luisterend naar de naam Gravenberch. In goeden doen 
sterke aanvallende middenvelder, maar hij lijkt zichzelf te overschatten. 
Invalbeurten lijken in zijn brein opgevat te worden als een belediging. 
Dus wordt de vermeende belangstelling van Bayern München (in het 
geruchtencircuit) wellicht serieus genomen… Alhoewel… na zijn fraaie 
winnende treffer in blessuretijd bij Cambuur-Ajax was hij de gevierde 
man! 
 

Van een heel ander kaliber is het weer opspelende vandalisme in 
sommige stadions, waar een handvol hooligans zich regelmatig 
misdraagt. Met name Vitesse sprong er begin maart negatief uit. Gooien 
met bier naar het veld/de spelers is al onacceptabel, maar gooien van 
aanstekers, andere voorwerpen en natuurlijk vuurwerk op het veld is 
helemaal uit den boze. Terwijl ook beschonken, opgejutte simpele zielen 
op de tribunes goedwillende stewards bedreigen. Of beledigende 
spreekkoren aanheffen… De repeterende vraag is dan steeds weer; hoe 
kun je dit het beste aanpakken? Op het menu staat dan vaak bij de 
clubbestuurders, overheid en bonden; daders oppikken, rest van de 
competitie stadionverbod, sluitende registratie en bij herhaling verplicht 
huisarrest of bij zware delicten ‘de bak in’. Ach ja, een combinatie van 
deze represailles of andere straf probeert men hier en daar wel toe te 
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passen. Dan ebt de agressiviteit wel even enigszins weg, maar speelt 
later weer op als een niet uit te roeien delict… 
 

We schrijven 16 maart, Ajax moest kunnen afrekenen met Benfica (de 
geslepen formatie die achterover leunt en opponenten het spel laat 
maken). Althans dat dachten de insiders. Jazeker, Ajax startte 
overtuigend met flitsend spel, continu dreiging en een aantal 
doelkansen. Maar het vuur doofde gaandeweg, ook de ‘toppers’ konden 
het lange overwicht niet omzetten in treffers (totaal wel 5-6 
afstandsschoten-veelal wild over- en mislukte kopballen). Toen tastte 
Onana mis bij notabene zo’n beetje de eerste Benfica kans. Uit een 
gesneden vrije schop was op vijf meter van het doel een zekere Nunez 
hem koppend te snel af, 0-1. Kardinale fout, schaamrood op de kaken 
bij Ajax en nu maar als team je herpakken in de competitie. 

Knitto 

 
Kingsnight Beckum 
Hét evenement van het jaar. We vieren in Beckum dat Willy weer een 
jaartje ouder wordt en dat doen we niet alleen! De artiesten worden nog 
bekend gemaakt. Zet de datum in je agenda en neem al je moat’n mee 
want dit feest wil je niet missen! Meer informatie volgt, tot dan!! 
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De kroniek van Gerry 
Uit het leven gegrepen 

En dan kom je opeens op een gedeelte van ons parochiekerkhof 
waar je liever niet wilt zijn. Een aantal kindergrafjes liggen er 
ietwat vergeten en verloren bij. Ze zijn meegegaan met de tijd. 
 

Grafdelver Eric begon jaren geleden met zijn werk op het kerkhof in 
Beckum en hoopte dat hij nooit een kindje hoefde te begraven. Helaas 
heeft dit in februari van dit jaar wel zo moeten zijn. Totaal onverwacht 
overleed een jong meisje in onze gemeenschap. Op de dag van de 
begrafenis was het regenachtig met veel wind, waarbij menig paraplu 
het niet overleefde. Het bracht de ouders samen met de opa’s en oma’s, 
familie en vrienden en ging dit kleine meisje met een bolderkar naar de 
begraafplaats. Bloemen en ballonen gingen mee in de stoet. Mensen 
legden een klein houten hartje op het kistje met hun laatste groet of 
wens aan dit kleine meisje. Haar kistje was beschilderd met 
boerderijdieren van het behang in haar slaapkamer. Op de begraafplaats 
luisterden we naar het lied: Cirkel of Life. Hun kleine, lieve meisje werd 
teruggegeven aan de natuur. 

 
Wensen 
Deze mensen hebben bewust gekozen voor begraven in Beckum om hun 
kindje zo dicht mogelijk bij hun te houden. In 2017 zijn er enkele 
betrokken Beckumers bij elkaar geweest om eens samen van gedachten 
te wisselen over het ‘aankleden van de begraafplaats in Beckum’. Ook 
enkele parochianen hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Inmiddels 
zijn in 2017 de paden opgeknapt en oude graven geruimd. Wanneer je 
nu over het kerkhof loopt, zie je dat familienamen ook op deze manier 
dreigen te verdwijnen uit Beckum. Ook zijn er ideeën genoemd om het 
kindergedeelte wat extra aandacht te geven door er misschien vlinders 
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aan te trekken. Misschien is dit NU het moment, zodat het plekje waar 
ook nu hun kindje ligt, wat mee gaat in en met de tijd. 

Gerry Leferink 

 

TVO Eieractie 
Om onze vereniging draaiende te houden zijn acties zoals de Eieractie 
noodzakelijk. Op woensdag 13 april komen onze jeugdleden om eieren 
te verkopen. De opbrengst van de Eieractie komt geheel ten goede aan 
onze vereniging. We halen jaarlijks al met al een mooi bedrag op om de 
kas extra mee te spekken! 

 
Hoe stemt Beckum/Oele? 
Op woensdag 16 maart kon men naar de stembus. Beckum en Oele 
konden hun stem uitbrengen in de TVO-Kantine. En hoe is er gestemd? 
Wellicht niet helemaal duidelijk te zien, maar het CDA heeft 55,1% van 
de stemmen binnengehaald. VVD stond op de tweede plek met 9,4%. 
Hoe de verdeling van de poppetjes wordt, is ten tijde van het schrijven 
van dit stukje nog niet duidelijk. Wordt vervolgd.  
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Een duik in het BBB-archief 
Dat levert normaliter mooi leesvoer op. En bij een willekeurige 
greep in de honderden BBB’s kwam ik terecht bij een exemplaar 
gedateerd 28 mei 1991. Bij het doorbladeren, kwam ik 
interessante artikelen tegen die het waard zijn om nog eens 
tegen het licht te houden. 
 
Want 1991 was een memorabel jaar met Zomerfeest playbackshow en 
optocht, afscheid van Jan Wijlens na 24 jaar TVO voorzitterschap en 
kampioenschap TVO1. Van 1e klasse TVB weer naar de 4e klasse! 
 
Het BBB-redactieteam bevatte de volgende personen; 
Richard ter Avest, Jan Ottink, Alex Vossebeld, Jan Wijlens, Franklin 
Veldhuis, Jan Waanders, Wijnand ten Vregelaar, Harrie Jannink. 
Tekstverwerking; Julisca Temmink, Marga Wijlens, Diny Annink. Foto’s; 
Harrie Jannink, Benny Vossebeld. Drukwerk; Herman Dijkstra, Rinus 
Mulder, binden/verzenden; afwerkteam. 
 

TVO 1 KAMPIOEN! 
TVO1 tegen BSC was de beslissende partij, terwijl grootste concurrent 
Bon. Boys gelijktijdig speelde tegen LSV. Tijdens de wedstrijd in Beckum 
sijpelde het bericht door, dat Bon. Boys op achterstand stond. Groot 
ongeloof aanvankelijk langs het TVO-veld. Ondertussen had TVO 2x 
gescoord via Tonnie O. en Danny O. en zat op rozen. Toen bleek dat 
Bon. Boys inderdaad geheel onverwacht van LSV had verloren, kon bij 
TVO de vlag in top. Geheel in contrast met TVO2, dat dit seizoen 
degradeerde. Ondanks de blijdschap bij het TVO 1 legioen waren er ook 
geluiden die meenden dat ze niks in de 4e klasse te zoeken hadden. Maar 
aanvoerder Martin O. had alle vertrouwen in de mix van jongere en 
oudere spelers voor het nieuwe seizoen. 
 

De doelpuntenparade van dit kampioenseizoen van TVO1: 
20 wedstrijden 27 punten, 35 doelpunten gescoord; 
Frits van Laar 9x, Eric Temmink 6x, Leo ter Haar en Robert Wielens 4x, 
Tonny Ottink 3x, Rene Veldhuis, Clemens Heuker of Hoek, Pascal Ottink, 
Danny Ottink 2x, Robert Morsink 1x. 
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TVO voetbal had dat seizoen nog acht seniorenelftallen in de competitie. 
Het Mixtoernooi was een groot succes en een TVO A selectie deed mee 
aan het Oranjetoernooi. 
Memorabele namen van Mixtoernooi teams waren; 
Handbal: Tissues, Doetjes, Ballenknijpers 
Voetbal; Knol’nopse boys, Gevulde Heartjes, Real Griesbokse, Vleugeln 
United 
 
OVER DE ZOMERFEESTEN 
Het standaardprogramma werd gepresenteerd. Met feestmiddag voor 
ouderen, grote optocht met fraai uitgedoste groepen en individuen. 
Beckumer avond, kinderfeesten, vogelschieten, kleiduivenschieten, 
varkentje tikken, sterrenslag, gein playbackshow en Koetsenkeals. Het 
muziekpakket bevatte oa. Baggus, disco Paradiso, De Gigantjes, Albert 
West, Tatjana (weinig om het lijf!), Maywood en René and the Alligators. 
Interessant was een kritische column van Nico Neutje. Hij nam het 
muzikale pakket op de korrel en daar was geen woord Frans bij… Met 
citaten als ”Tatjana bracht totaal geen sfeer met haar ‘playbackende 
borsten, West en gezusters Wood zeer plichtmatig. Was meer 
muziekkeuze voor bejaarden, met alle respect voor de ouderen. Op de 
Hoeve dit jaar meer publiek in de tent zegt genoeg. Hopen dat volgend 
jaar meer aansprekende muziek voor jongeren komt!” aldus Franklin, 
altijd spraakmakend in die tijd!! 
 

OOK HUMOR IN 1991 IN BBB: 
• Zwaargewond wordt een man het ziekenhuis binnengedragen. 

‘Bent u getrouwd?’ vraagt de dokter. ‘Nee’, fluistert de gewonde, 
‘ik heb een aanrijding gehad’. 

• Tegen een gierige; ’waarom heb je het lampje van de koelkast 
uitgedraaid?’ ‘Omdat ik niet zeker weet of het lampje bij het 
dichtdoen wel uitgaat’. 

• In de wei staan twee koeien, waarvan er een krachtig met haar 
uier heen en weer slingert. ‘Waarom doe je dat?’ wil de andere 
koe weten. ‘Morgen ben ik jarig en daarom klop ik nu al vast de 
slagroom’. 

• Zegt de ene vriendin tegen de andere; ‘ik moet goed uitkijken 
dat ik niet zwanger raak’. ‘Maar je man heeft zich toch pas laten 
steriliseren’? ‘Daarom juist!’ 
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CROSS SPORT BECKUM EN LEVENSLUST MELDEN 
ACTIVITEITEN: 
De CSB leden namen deel aan toernooien in Meddo en vervolgens in 
Ruurlo en Halle. “Een mager startveld van Beckumer deelnemers”, 
meldde het bestuur. Er waren prijzen voor Wilfried Busscher in de 
1600 sprintklasse, Robert Westendorp viel uit. In Ruurlo werd 
Westendorp keurig 5e in een groot deelnemersveld. In de 1600 
sprintersklasse werd Mark Asbroek 3e en Wilfried Busscher 1e. En in 
Halle werden Erwin Leurink 7e, Wilfried Busscher 5e en Rudi Asbroek 
3e terwijl Wijnand Mensing in de 2000 sprintersklasse op de 2e plaats 
eindigde. 
 

De jaarvergadering van Levenslust werd voorgezeten door preses 
Ben Nijenhuis en ook secretaresse Els Harink en penningmeester Ben 
Pot deden hun verslag. Verder was er een bestuursmutatie, na zeven 
jaar neemt Hennie van Otten de functie over van Eddy Drenth. Eddy 
ontving als dank een schilderij. 
“De toneelstukken ‘Ringmeester’ en ‘Zilveruitjes en Augurken’ zijn 
goed bij het publiek overgekomen. Voor komend seizoen gaan we 
‘De goede gokker’ en Wonderdokter’ spelen. De ouderenmiddag 
(Zomerfeesten) was een groot succes met ruim 50+ers. Ze genoten 
van sketches, liedjes, muziek en wat er zoal was voorgevallen in 
Beckum. 

Jan Ottink 

 
Gezelligheid (en politiek) in Beckum 
Op dinsdag 1 maart was het weer ouderwets gezellig bij het Wapen van 
Beckum. Doordat menig coronamaatregel overboord was gegooid, 
konden we elkaar weer zien en horen en voelen zonder mondkapje of 
anderhalve meter.  
 
En het was ook gezellig omdat er flinke stappen zijn gezet om de 
leefbaarheid in Beckum weer op peil te krijgen. De gemeente en vele 
instanties in Beckum ondertekenden een intentieverklaring om dit te 
realiseren met woningbouw en een multifunctionele accommodatie. In 
de grote zaal konden de Beckumers zien wat er bereikt is en hoe ze over 
verschillende zaken en panden denken. Na 2 jaar sociale afstand leek 
het in het begin een mierenhoop; iedereen krioelde door elkaar.  
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Aansluitend was er een politieke markt waar de deelnemende politieke 
partijen hun zegje mochten doen over Beckum. Een rij lijsttrekkers, 
vervangers of inwoner van Beckum zaten achter een lange tafel dat bij 
Bernadette Morskieft een associatie met een niet onbekend schilderij 
opriep. Da Vinci zou trots zijn op de gelijkenis.  
 

 
 
Op drie stellingen konden de partijen reageren. En dat deden ze dan 
ook. Mooie woorden en mooie beloftes (?) en hier en daar een verbale 
struikeling, maakte het tot een relatief rustige en geneuglijke avond. Alle 
partijen zien dat er in Beckum wat te gebeuren staat en iedereen 
onderstreepte de woningbouw en de leefbaarheid. De nieuwe Dorpsraad 
liet zich nadrukkelijk zien en dat belooft veel goeds voor de toekomst. 
Fijn om te zien dat er zoveel goede mensen opstaan om de Dorpsraad 
weer een stap verder te brengen als officieel overlegorgaan met de 
gemeente Hengelo.  
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Naderhand konden de aspirant raadsleden zich mengen onder de 
Beckumers voor een drankje en een praatje en dat was voor menigeen 
geen straf. Al met al een prachtige avond met veel goede bedoelingen 
en wensen.  
Beckum kijkt met spanning toe wat het teweeg brengt de komende vier 
jaren.  

BBB redactie. 

 
 

TE NAT OF TE DROOG de natuur is ondoorgrondelijk 
Ondoorgrondelijk kun je het wel noemen. Of eigenlijk is 
doorgrondelijk letterlijk een betere omschrijving. Deze 
bewering vraagt dus om uitleg! 
 

De natuur had ons medio februari getrakteerd op perioden van overvloed 
aan regen, waarin de sloten en beken bijkans overliepen en 
(natuur)sportvelden onbespeelbaar waren. Maar ineens maakte de 
natuur een complete draaiing. Enkele weken aaneen was sprake van 
lange droogte en veel zonneschijn. Gevoegd bij koude nachten 
betekende dit een schrale periode, waarbij de nattigheid in hoog tempo 
verdween. Letterlijk was dus sprake van doorgrondelijkheid van de 
bodem, snapt u ‘m? 
Vandaar dat de eerste week van maart de grasmat van het TVO 
hoofdveld lastig te bespelen was. Hard, droog en hobbelig, zo werd ook 
ervaren door spelers van TVO en Borne op zondag 6 maart. 
Voetbalvoorzitter John Frongink licht de situatie als volgt toe; “De 
grondige renovatie van het hoofdveld vindt direct na het weekend van 
2/3 april plaats. Hierbij wordt ook direct de beregening aangelegd. Het 
hekwerk en bestrating wordt ook vernieuwd, waarschijnlijk in de 
vakantie, met hopelijk veel hulp van TVO vrijwilligers. En oh ja; De 
wedstrijden van TVO 1 spelen we op het hybrideveld, de eerste wedstrijd 
is half april en is het veld dan hopelijk beter bespeelbaar”. 
Weg dus met die betonnen palen en versleten bankjes bij het hoofdveld. 
Dat betekent straks een hele metamorfose. Daarnaast is ook het 
hybrideveld al aan verbetering toe. Daar wordt aan gewerkt, zoals ook 
John reeds opmerkte. 

Jan Ottink en TVO voetbalbestuur 
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Dodenherdenking…opdat wij niet vergeten… 

 
Al heel wat jaren organiseert de werkgroep dodenherdenking in 

samenwerking met IKC de Bleek een herdenking bij het 

monument ter gedachtenis aan Toon ter Braak. Helaas kon de 
herdenking al twee jaar niet doorgaan. Juist nu willen we de 

draad weer oppakken omdat de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne erg actueel is. 

Het monument op de begraafplaats is 22 jaar geleden opgericht 

door Indiëgangers die daar hun kameraad verloren hebben. Mensen die hier (of 
elders) gediend hebben en hun nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd 

bij deze herdenking aanwezig te zijn.  
De werkgroep heeft besloten deze herdenking voort te zetten maar het ook iets 

breder te maken nl; het herdenken van alle slachtoffers van oorlogen en 

zinloos geweld. 
 

Ter voorbereiding op deze herdenking worden de kinderen in groep 7/8 bezocht 
door Don Wentink die hen vertelt over zijn belevenissen tijdens de missies in 

Bosnië, Servië, Mali en Afghanistan. 
 

Waarom niet op 4 mei? 

De herdenking van de Tweede Wereldoorlog wordt altijd op 4 mei gehouden 
maar wij hebben er voor gekozen om deze herdenking in de week voorafgaand 

aan de meivakantie te houden omdat we de kinderen maar ook u de kans willen 
geven hierbij aanwezig te zijn.  

 

Dit jaar vindt de herdenking plaats op donderdag 21 april om 19.00 uur. 
Burgemeester Sander Schelberg is ook bij deze herdenking aanwezig.  

 
Voorafgaand aan de herdenking worden de klokken geluid en vertrekken we in 

een lange stoet van de school naar de begraafplaats. Voor mensen die slecht 
ter been zijn, staan op het kerkhof stoelen klaar. Daar worden enkele korte 

toespraken gehouden en lezen de kinderen van groep 7/8 gedichten voor. We 

nemen twee minuten stilte in acht. Er worden bloemen gelegd en iedereen mag 
een (onverpakte) rode roos meenemen en deze in een vaas bij het monument 

zetten.  
 

We hopen dat deze uitleg ervoor zorgt dat nog meer mensen de herdenking 

gaan bijwonen. Dus tot ziens!? 
Namens de werkgroep Dodenherdenking, 

Carla Meenhuis 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 3 2022 
pagina 23 

 

Nieuws van de Ondernemers Vereniging Beckum en Oele,  
Op 16 maart jl. kwamen we bij het Wapen van Beckum bijeen voor de 
jaarvergadering. Het blijkt dat we met een leden aantal van 89 en met de 

financiën goed voor elkaar een gezonde vereniging zijn. Een vereniging die dit 
jaar haar 10 jarig bestaan mag vieren. Bestuurlijk komen er een paar 

wisselingen aan. Martin Hengelman en Angela Morsink -beiden vanaf de 
oprichting bestuurslid- stoppen na hun maximale termijn met hun functie. 

Nieuwe bestuursleden: Bart Brinkman en Edwin ter Horst zijn door de 

vergadering benoemd tot hun opvolgers. Wij wensen hen veel succes! 
Na het programma voor 2022 te hebben doorgenomen en nog wat ideeën te 

hebben uitgewisseld was het tijd voor onze gastspreker. Oud internationaal 
voetbalscheidsrechter Roelof Luinge was te gast. De heer Luinge hield met 

menig voorbeeld uit zijn rijke scheidsrechters carrière een prima presentatie.  

Onder het genot van een drankje en een hapje was er nog ruim tijd voor 
informele contacten. De volgende bijeenkomst voor leden en hun introducés 

staat gepland voor 17 juni a.s. 
 

OPROEP: bent u ondernemer in Beckum of Oele, van zzp’er tot directeur in het 

midden en kleinbedrijf; welkom om zich aan te sluiten bij onze vereniging!  
Onze stelling: ‘zaken doen berust mede op gunnen en daarvoor moet je elkaar 

kennen’. Wij organiseren 4 bijeenkomsten/jaar met ‘n gevarieerd programma.  
Mocht u geïnteresseerd zijn, u bent van harte welkom om een bijeenkomst bij 

te wonen.Vragen en/of meer info: info@ovbo.nu of www.ovbo.nu. 
 

 
Aandachtig OVBO publiek bij het betoog van voormalig  

topscheidsrechter Roelof Luinge 

mailto:info@ovbo.nu
http://www.ovbo.nu/
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VERKIEZINGSKOORTS… 
Die heerste de eerste weken van maart alom in ons land. Een plaats in 
de Gemeenteraad was het ultieme doel. Onder de nadrukkelijke schaduw 
van het Oekraïne drama werden campagnes gevoerd met wervende 
teksten cq. zalvende woorden, die de kiezer moesten behagen. De 
verkiezingsborden waren overvol, soms bezondigde een partij zich aan 
de regels van respect en plakte het affiche van ‘hun’ partij over de oproep 
van een concurrerende partij; hommeles en ergernis dus. 
 
Ook werden we overspoeld door flyers en folders in de bus. (Bijna) alle 
partijen hebben het beste met ons voor en ook Beckum wordt duidelijk 
‘gepleased’. Net zoals dat onlangs het geval was bij de politieke markt in 
Beckum. Waar vrijwel unanieme steun was voor forse 
woningbouwplannen in Beckum de komende 14 jaar. 
 

…en een stuk zinloos vandalisme! 
Over die verkiezingsborden gesproken… 
Het verzamelbord langs de Beckumerkerkweg tegenover de sportzaal 
was zondagnacht 13-14 maart het mikpunt van vandalen. Partijaffiches 
waren weggescheurd en de borden deels gewoonweg afgebroken… Ook 
de stangen langs de sportzaalingang waren met bruut geweld 
afgebroken. Wat bezielt nou die individuen tot deze lage actie? Wat zit 
hen dwars? Wat maalt er toch in hun hoofd? Of beseffen ze de 
consequenties pas als ze (misschien) bij zinnen komen? 

BBB redactie 

 
Ontmoetingsdag 2022 
De Zonnebloem van de afdelingen Beckum/Bentelo 
Hengevelde/St. Isidorushoeve pakken de draad weer 
op en organiseren in deze zomer samen een 
Ontmoetingsdag. Datum en locatie zijn inmiddels 
bekend: dinsdag 23 augustus in Herberg “De 
Gebrande Waateren” in Hengevelde. Verdere 
informatie volgt in de BBB van juni. Noteer de datum 
vast op uw kalender, het belooft weer een mooie dag 
te worden. 

Namens de werkgroep Ontmoetingsdag, Truus Kamphuis 
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Communicatie met Oekraïense vluchtelingen 
Hartverwarmend zijn de vele acties en initiatieven om in Nederland 
vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. Zo ook in onze regio. Daarbij is 
een goede communicatie essentieel. We kregen het bericht van Suzanne 
Nederkoorn. Zij wil graag met mensen of gezinnen die vluchtelingen 
willen of gaan opnemen in contact wil komen, opdat bij de opvang goed 
gecommuniceerd kan worden. Voor een goede verstandhouding tussen 
de gastvrije Nederlanders en gevluchte Oekraïners is die begeleiding 
belangrijk. Vooral denkend aan de vreemde talen Oekraïens-Russisch 
versus de Nederlandse taal. Suzanne Nederkoorn kan met haar kennis 
van die talen een bemiddelende rol spelen. Haar telefoonnummer is 
06-11411311. 

Redactie BBB 

 
VASTENACTIE 2022… Wat ons beweegt 

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan 
ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken 
aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en 
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en 
hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld 
binnen gemeenschappen. 

Hoe kunnen wij achteroverleunen als anderen hongerlijden, 
dorst hebben of ziek zijn? 

 

Even minderen voor een ander 
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar 
willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan 
meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, 
maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan 
voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart 
u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare 
hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon 
thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle 
mensen. 
svp. de ingevoegde, gevulde vastenzakjes in de brievenbus 
voordeur vd. pastorie schuiven, dank daarvoor! 

Diny Annink 
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Pitamientjes…. De jeugd aan het woord 
Deze keer stellen wij Joep Boenders voor, Joep is 12 jaar oud en zit 
alweer in het laatste jaar van De Bleek. De keuze voor de middelbare 
school is Twickel Hengelo. Deze school heeft een mooie inrichting en 
het lijkt een leuke school. Joep gaat naar de havo/vwo klas. Gelukkig 
gaan er nog twee jongens 
meer uit de klas naar Twickel, 
samen dus op de fiets naar 
Hengelo. 
 

Als ik vraag aan Joep wat hij 
later wil worden weet hij het 
al. Het bedrijf van papa en 
mama overnemen. Opa en 
oma hebben het bedrijf 
vroeger gerund, papa en 
mama hebben het 
overgenomen en ik wil dat 
later ook. Op de vraag wat 
hem het leukste lijkt van het 
bedrijf overnemen was het 
antwoord heel simpel: ’Heel 
veel dingen van het bedrijf zijn 
leuk!’ 
In de vrije tijd speelt hij voetbal bij TVO in JO12. Vroeger al een paar 
kampioen geweest maar op dit moment staan ze op de 5e plek. 
Afgelopen zaterdag hebben ze de wedstrijd verloren. Linksachter in het 
veld kan je hem vinden. Ook gaat hij elke week naar kickboksen in 
Hengelo. 
 

Joep is op De Bleek voorleeskampioen geworden. Hij kan het mooist 
voorlezen van de kinderen van de basisschool. En als je 
voorleeskampioen bent van een school, mag je naar de Nationale 
voorleeswedstrijd van Hengelo dus daar is hij ook geweest. Op 11 
februari moest hij naar de bibliotheek van Hengelo toe voor een 
wedstrijd met winnaars van andere scholen. Het boek Junglebook is 
voorgelezen. Dit boek heeft hij gekozen omdat het een mooi boek is en 
een spannend verhaal. In totaal moest er drie minuten voorgelezen 
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worden. Er werd gelet op het tempo van lezen, verschillende 
stemmetjes, toonhoogte en contact met het publiek. Helaas viel Joep 
buiten de prijzen maar hij heeft een leuke middag gehad. En wij zijn 
erg trots op hem! 
 

Op de foto staat Joep bij de voetbalgoal op het schoolplein, elke pauze 
kan je hem hier vinden, voetballen met de jongens en meiden van 
school. 
 

 

Koningsdag 
Na twee jaar roeien met de riemen die we hadden, mogen we weer voluit 
Koningsdag vieren! En dat doen we graag met alle Beckumers, 
Oelenaren en Stepeloërs. Jong, oud, oud-inwoners en iedereen die 
Beckum en omstreken een warm hart toedraagt. 
 
We beginnen weer als vanouds om 10 uur door met z’n allen op een 
ludieke wijze Koningsdag in te luiden. Dit jaar hebben we, net als vorig 
jaar, een leuke tocht uitgestippeld maar nu wat korter, want we hebben 
nog veel meer leuke dingen te doen, en te voet met vermaak en 
hersenkrakers onderweg. Aanmelden voor de wandeltocht kan bij Nicole 
Kamphuis, 06 15064069. 
 
Er is ook, net als voor corona, een heerlijke fietstocht. Aanmelden kan 
op de dag zelf. De fiets- en wandeltocht starten direct na onze gezellige 
koningsdagopening. Daarna worden jullie weer verwacht op het 
schoolplein die voor die dag is omgetoverd tot het Koningsplein. In 
samenwerking met TVO en dartclub Anti-Roos hebben we een veelzijdig 
en leuk programma opgezet. Op het Koningsplein bevinden zich de 
bezigheden voor de rest van de dag waaronder springkussens voor de 
allerkleinsten, een darttoernooi, workshop graffiti spuiten, bingo, dj, een 
drankje, een hapje, etc. Kortom activiteiten voor jong en oud. 
Aanmelden voor het darttoernooi kan op de dag zelf. 
 

Laten we er met z’n allen een mooie dag van maken en dat de 
Koningsdag in Beckum een echt dorpsfeest voor iedereen, jong en oud 
mag worden! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus kom gezellig bij 
ons Koningsdag vieren! 

Koningsdagcommissie 
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voor jong en oud! 
De Pinksterfeesten zijn helemaal terug van weggeweest met wederom 
een afwisselend programma en leuke artiesten. Voorzitter Pascal Ottink 
heeft er even op moeten wachten maar samen met het complete bestuur 
en diverse commissies worden op dit moment de laatste puntjes op de i 
gezet voor een wervelend weekend.  
Op een vernieuwd en gezelliger ingedeeld Ossenveld gaan we op vrijdag 
3 juni traditioneel van start met de Beckumer avond. Ouderwets gezellig 
borrelen met iedereen uit Beckum of die Beckum een warm hart 
toedraagt onder het genot van de klanken van Black Light en zanger 
Hanzi. Ook terugkerend zijn het vogelschieten en de kinderfeesten op 
de zaterdag. Zodra de vogel er af is kan het feest beginnen met DJ Arjan 
en een gezellige feestzanger op het buitenpodium. In de avond gaan de 
voetjes van de vloer met DJ’s BWESS, Childsplay en de Bende van 
Ellende.  
Het team van MX Airtime kan zich op zondag weer opmaken ronkende 
motoren die door de lucht vliegen. Spektakel gegarandeerd! Ook zullen 
er weer diverse spelactiviteiten worden klaargezet voor het terugkerende 
Expeditie Noaberson. In de middag beginnen met op het buitenpodium 
met livemuziek van het Boekelose T.N.F. en het uit de 
Achterhoek komende Jaman dut Voedertietels. De één met covers 
van oa. Oasis en U2 en de andere met covers van Jovink. DJ Nicky 
Vannettie draait tussen de bands voor ieder wat wils. Rond de klok van 
19:00 zal niemand minder dan Mart Hoogkamer de bühne bestijgen. 
De jonge zanger is bekend van hits als ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ en 
‘Bieber van de Kroeg’. In de avond gaat het los in de tent met Feest DJ 
Jochem en Harry More.  
Op de maandag gaan we smikkelen tijdens het BBQ event. Kijken, 
proeven en genieten van professionele BBQ koks. In de tent zijn er 
diverse Beckumse optredens tijdens Beckum Glorie. Op de maandag 
hebben we maar liefst drie bands op het programma staan namelijk 
Cooling Crystals, Drock en we sluiten af met de PPM band.  
Kijk voor alle informatie op onze Facebookpagina en de website: 
www.pinksterfeesten.com 
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Wist u datjes… 
Het was 5 en 6 maart een redelijk succesweekend voor de TVO jeugd en 
seniorenteams. TVO JO14 rekende af met PH, 3-0 winst, TVO/Hoeve 
JO17 won ook ruim van Eilermark met 5-1, het JO19 team bleef tegen 
Bornerbroek op 0-0 steken. Zondags moest TVO5 de zege laten aan 
gastheer Rietmolen met 2-1, TVO4 leidde Bentelo6 naar de slachtbank 
en won met de cijfers 2-9, TVO3 wilde daar niet voor onderdoen en won  
met 6-2 van Ruurlo. Terwijl TVO2 uit bij Eibergen2 met 0-2 de volle winst 
pakte en daarmee tevens lijstaanvoerder werd. Met nog een inhaalpartij 
te gaan ziet het er rooskleurig uit voor de TVO2 boys! TVO1 poedelde 
(in de Hoeve) tegen UDI met een smadelijke nederlaag, 1-2. Om 
vervolgens op een moeizame remise te blijven steken tegen Borne, 1-1.  
 
Een week later won TVO/Hoeve JO15 ruim met 0-4 bij Winterswijk, 
moest  JO 17 passen bij Twenthe met 3-2 en JO19 kwam bij Sportlust 
iets tekort; 4-3 verlies. TVO2 kwam door-de-weeks tegen VIOSB niet 
verder dan een 2-2 remise, maar blijf titelkandidaat! 
TVO3 kwam bij Enter niet verder dan een schamele remise; 2-2 en TVO 
4 was scherper dan GFC met een 6-2 overwinning. TVO5 kwam  - geheel 
in stijl met muziekbox langs de kant – tot een duidelijke zege op Markelo 
op het (harde) hybrideveld, 4-1 eindstand. En dan TVO1, dat zich moest 
herpakken na twee matige ronden. Bij DSVD werd een partij gespeeld 
met over en weer veel strijdlust en kansen. DSVD scoorde snel de 1-0 
en TVO knokte lang tegen die achterstand. Maar ruim een kwartier voor 
tijd liet Jorn v.L.met een 
meesterlijk schot in de bovenhoek de verdiende 1-1 aantekenen. 
TVO1 handbal raakt in zwaar weer na verlies tegen Bentelo2. De 19-28 
nederlaag spreekt boekdelen. Nou even alles uit de kast in de eindfase… 
toch?  
 

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
APRIL 
Di 05 apr. 09.00 uur Woord- en Communieviering/Pastor Zoet 
Do 14 apr. 19.00 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 
    Witte Donderdag 
Zo 17 apr.  09.30 uur Gebedsviering/Vrijwilliger 
    Eerste Paasdag 
  09.30 uur Eucharistieviering  IN BENTELO 
    Eerste Paasdag 
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  11.00 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 
    Eerste Paasdag 

Ma 18 apr. 09.30 uur Eucharistieviering  IN DELDEN 
    Tweede Paasdag 
Di 19 apr. 09.00 uur Gebedsviering/Vrijwilliger 
Di 26 apr. 09.00 uur Woord- en Communieviering/Pastor Doornbusch 

 

LUK AKKEFIETJES… 

Ik sprakke laatst Teuntje van de Waterbüül ton ik op’n roondgaank 
oawer de beunders groond van de vroogere rieke hear’n van adel, dee 
van de eardere tekstielfebriek; ‘Baron van’t Ketoen’Lepke’ met de fietse 
luk teumig roondpeddel’n. (Wat ne lang’n bol’n van ne zinne, mer d’r 
was gin hool’n an met dat bölke potlood, afijn). ’t Reang piepestel’n en 
oonder de deftige beume langs de laan’n koonk het nig dreuge hool’n. 
En den reang’keep, den ik veurtied oet de looze vlot met harre grep’n en 
oawer de schoch’n an harre trok’n, zat vol müzegèète. En ’t water gosken 
mie oawer ’n kop en de rugge… 
Afijn, mismeudig drei’jn ik de boch umme en dach. Disse jonge hef’t wal 
bekekken; ik goa nor hoes. Keump mie doar ’n vrömd menneke teeng’ 
met ne aalnschepper in de haane. Wat bleek noe? Hee dach datte al dat 
oawertollige water dat blaank op de wèère ston, vot kon schep’n in den 
sloot erlangs. Mer doar was gin zalf an te verstriek’n; noa iedere scheppe 
water in’ vol’n sloot stroom dat water seempel wear in de wèère dat 
dea’t…Hoo dom kö’j wean, zak ma zeng… 
Noa’n ketear zagge de nutteloosheid in van dat schep’n, knup’n den 
aalnschepper oonder ’n snelbeender en fietsen vot. Ik fiets’n bölleke met 
en Teuntje luch’n zien gemood en dear zien verhaal. 
“Nig um’t een of ’t aander, mer ik bun fleenk lelk in kop. Noe wilt ze 
warachtig zonnepaneel’n op miene wèè’n plaatsen, woar is dat good 
veur. Dee patjakkers in dee grote ketoar’n maakt oe van aln’s wies met 
dat propagean van duurzame enersjie. Met dee paneel’n könt ze stroom 
opwekk’n zei’t ze. Mer at tmet al miene groond vol steet met dee platte 
grieze bröd’n, kan ik gin rogge en haver mear verbouw’n en gin grös 
meij’n veur de peskoele. Potdaampmie nog is an too; hoo mur ik dan 
miene beeste voar’n at ze op’n stal stoat?” 
 
Teuntje fiets’n van hellighèèd al hadder en hadder. Hee luch’n wieder 
zien gemood. “En dan hei’j dee niejermoodse weendmöllen in’t 
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boetengebied. Dee dikke beton’n puile van wa vieftig tot hoonderd meter 
hooge. Met dee wiek’n boaman dee in de weend roonddreit en 
alternatieve stroom zolt geem’n. Dat gezoem en gerammel dag en nach. 
Ik mot er nig an dèènk’n, dat ze met den kroam bie oons op’n breenk de 
röst verstoard. 
De beeste zol’t joch kats de melk optrek’n, dat zolt ze. Ik zal bin’kot saam 
met miene noabers ne actiegroep oprich’n, dat zal umsgelieks deurgoan; 
en ik heb al ne goeje leuze in gedach’n, dat he’k”. 
‘Vόt met den kroam, blief met de tengels van oonze groond. 
Aans streu’j wie tmet oene dikke ketoar’n vol met stroond’. 
Dat zal ze help’n, zak ma zeng, hek oeleu noe vertelt. Doar kö’j kloar van 
opan! 

HekselmesienHarry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Humor met een knipoog… 
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CARNAVALSNIEUWS op 8 en 11 april in Beckum 

Dus MET kindercarnaval en foekepotten! 
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Datumbank 
21 t/m 26 mrt Collecteweek Reumafonds 
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 | Carnavalsfeest Basisschool De Bleek 
8 apr.  Beckumer Ossens | Carnavalsparty | ‘t Proggiehoes 
10 apr.  TTV Oele | 2e ronde Touwtrekcompetitie Gewest Oost 
11 apr.  Foekepotten in Beckum 
12 apr.  Ouderensoos 
13 apr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
13 apr.  TVO | Eieractie | 14.00-17.00 uur 
14 apr.  Wat de pot schaft* 
16 apr.  Oud papier 
21 apr.  Dodenherdenking | Aanvang 19.00 uur | Kerkhof 
22 apr.  Vrouw Actief | Jubileum feestavond | 19.30-23.30 uur 
26 apr.  Kingsnight Beckum 
27 apr.  Koningsdag 
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* 
14 mei  TVO Volleybal | Midzomertoernooi 
21 mei  Oud papier 
25 mei  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
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 
18 juni  Oud papier 
21 juni  Vrouw Actief | Dagje uit met de bus 
22 juni  Wat de pot schaft* 
26 t/m 28 aug Volksfeesten Oele 
1 sept.  OVBO | Gastspreker 
 
*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. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 3 2022 
pagina 34 

 

VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2021-2022 

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 

 

 
Een halve abraham, een spandoek en nog erger  

…Dit nooit meer… 

 
Stel je voor... 24 jaar van je jonge leven woon je in het prachtige 
buitengebied van Beckum. Een zorgeloze jeugd met fantastische ouders, 
een schat van een zus en een bengel van een broertje. 
Een kameradengroep met vrienden die je naar het hart staan en waar je 
veel lol mee hebt. Daarnaast heb je veel voetbaltalent en ben je al jaren 
een vaste kracht bij de hoofdmacht van de plaatselijke withemden.  
Je bent een graag geziene gast op feestjes zoals de Muiterweek en de 
Pinksterfeesten en tijdens de carnaval ben jij een van de steekdragers. 
Ook in de liefde niks te klagen, aan aandacht van dames niks te kort en 
sinds een tijdje een blonde schone aan je zijde en een relatiestatus op 
je Facebook.  
 
Maar dan slaat het noodlot toe. Halve abraham. De angst voor de inhoud 
van het spandoek nadert.  
Want je weet zelf ook dat je een grote fout begaat. Aan jarig zijn en 
ouder worden kun je niks doen, dat is niet het punt.  
Het punt is dat je gaat verhuizen. Verhuizen naar Haaksbergen? 
Begrijpelijk, deden er veel. Een tijdelijk appartementje in Hengelo om 
daarna wanneer de kas is gespekt een huis te kopen in Beckum. Oke, 
accepteren de boys.  

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 3 2022 
pagina 35 

 

Maar een prachtig huis bouwen en Beckum voorgoed verlaten voor 
Hengevelde. Onacceptabel aldus je vrienden. What's next? Prins van de 
Hoftemennekes? Kameradenteam van WVV?  
Je bent zeker niet de eerste maar hopelijk wel de laatste. Wij zijn blij dat 
er licht aan het einde van de 'woningbouwtunnel' is want dit nooit 
meer.                                                                                                      

                                                                            Het Ossenteam 

Nieuwe prins LEO is de naam! 

 
Een trotse prins Leo met gemalin en dochter treedt aan bij 

de Beckumer Ossens 
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DEZE MAAND….. in één volzin  
Wat je al niet kunt bedenken om de aandacht te vestigen op een 
werelds – of plaatselijk probleem dat ons allen beroerd is de 
verantwoording van deze scribent die somberheid met optimisme 
afwisselt in de boodschap met de nabeschouwing van de maand, 
waar je je niet kunt afkeren van de dreigende onbalans die gevoeld 
gaat worden door de Oekraïne crisis in alle geledingen, - want 
energie, oorlogsspanning, aanvoer van grondstoffen voor 
dagelijks voedsel staat wereldwijd onder druk – maar daarom blijf 
ik ook zoeken naar de kleine geneugten des levens, want de naur 
kondigt breed de lente aan middels het ontluiken van alle groen en 
vogels die de lente in fluiten en om de gemoedsrust toch maar 
tevreden te stellen las ik het bericht dat Nederland op de 
wldranglijst op een knappe 5e plaats staat qua gevoel van geluk 
en in Beckum…. voelen we ons ondanks alle mitsen en maren ook 
best gelukkig want; we zijn - in stilte - best trots op Beckum. 
 
 
 

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 


