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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   06-30540780; 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…………….……………………………….6 
 

Laatste Week Nieuws 
Wat een maand weer, wat een droogteperiode en bevrijdende 
regen vrijdag jl. en wat was het weer omrustig in de wereld. En 
ook, wat een heisa en drukte rondom de boerenprotesten 
versus de stikstofplannen; verbazing, woede en terechte 
kritiek! 
 
In alle kakofonie en opwinding is weer deze juni BBB geproduceerd. Volle 
bak met 40 pagina’s. Met brede ambities vd. Dorpsraad Bruisend Beckum 
en TVO ontwikkelingen. En natuurlijk de prima verlopen Pinksterfeesten. 
Jammer dat van bv. de Oeler Volksfeesten en mogelijke Muiterweek 
geen kopij werd aangeleverd ondanks verzoeken daartoe!. 

 
De TVO 1-2 voetbalselectie kwam vorige week bijeen met de 
nieuwe technische staf en doelstellingen werden uiteengezet door 
de (ook nieuwe) trainersstaf. Het werd een motiverende 
bespreking over alle voetbalaspecten voor komend seizoen. ‘We 
hebben er zin in’, was de algemene mening!   
 
Ook een passende Pitamientjes is opgenomen met ‘afscheidscitaten’ 
van leerlingen die naar het vervolgonderwijs gaan. Mooi toch? 
 
Kortom een boeiende BBB waarmee we de zomer ingaan, 
Lees het en je weet het! 
 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 
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Wat U Leest In Deze Juni BBB 
 

• TTV OELE WEER VERTEGENWOORDIGD OP DE WORLD GAMES  
• DORPSRAAD BRUISEND BECKUM 
• H. BLASIUS BLIJFT OPEN TOT 01-01-2023 
• PERSOONLIJK: TYCHO MARKSLAG 
• TENNISLESSEN TVO TENNIS 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 
• BECKUM BETER BEGREPEN 

• LUK AKKEFIETJES 
• IN MEMORIAM: JAN WESTENDORP 
• LEVENSLUST: AFTRAP JUBILEUMVOORSTELLINGEN 
• NIEUWS VAN DE OVBO 
• OSSENNIEUWS BECKUM: NOG EENTJE MET DE JAS AN 
• 20 VOORZETTEN OP RIEN WAANDERS 
• PINSKTERFEESTEN BECKUM 
• DOOR DE OGEN VAN EEN BEZOEKER 
• ZONNEBLOEM: WANDELEN! 
• KOPSTOOTJES ROND DE PINKSTERFEESTEN 
• DATA BEJAARDENSOOS BECKUM 

• TVO HEEFT DE PRIMEUR  
• WERKGROEP JEUGD 
• VIERINGEN H. BLASIUS BECKUM 
• VIER DE VRIJHEID 
• ZONNEBLOEM: ONTMOETINGSDAG 
• TVO1 MET EEN NIEUWE STAF – SPORTPARK RENOVATIE 
• TVO GILDE DEELT UIT 
• HEEFT BECKUM EEN FOTOMODEL? 
• WIST U DATJE - EINDSTANDEN TVO VOETBAL 
• DATUMBANK 
• PITAMIENTJES MET AFSCHEID 

• HANDBAL-VOETBALJEUGD TEGEN OUDERS 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 
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TTV Oele weer vertegenwoordigd op de World 
Games 2022 

Van 7 t/m 17 juli vinden in Birmingham, Alabama (USA), de World 
Games plaats. Dit zijn de Olympische Spelen voor sporten die niet 

Olympisch zijn. Een groot sportfestijn wat op basis van grootte en 
organisatie na de Olympische Spelen en het WK Voetbal het grootste 

sportgebeuren ter wereld is.  

 
Touwtrekken was van 1900 t/m 1920 een Olympische Sport. In die jaren was 

het een onderdeel van de Atletiek maar het IOC beschouwt het anno nu als een 
aparte Olympische Sport. Op de World Games zijn, buiten Touwtrekken om, ook 

sporten als Korfbal, Handboogsport, Kickboksen, Waterskien en Wakeboarden, 

Jiujitsu, Biljart, Bowlen, Powerliften, Gymnastiek en Softbal. Er komen totaal 35 
sporten aan bod. 

 
Ronald Hengelman in TEAM NL 
Ook dit jaar heeft Touwtrekvereniging Oele een 

afvaardiging in het herenteam 640 kg. In 2017 was het 
Mathijs Harink die Oele vertegenwoordigde in Polen, 

Ronald Hengelman (41) komt nu in aanmerking. Dat is 
iets om trots op te zijn. Niet alleen voor Ronald en 

gezin, ook voor TTV Oele en voor iedereen die (TTV) 
Oele een warm hart toedraagt. Dus ook vanuit BBB de 

eer die Ronald toekomt.  

 
Achterstand door blessure 
Ronald had een achterstand door een blessure. “Ik liep 
de eerste twee maanden een beetje achter de feiten 

aan.” Maar Ronald is nu topfit en afgetraind. Hij is momenteel bijna 10 kilo 

lichter dan zijn tweelingbroer Martin (dus nu kan dan eindelijk iedereen verschil 
zien; die dunne is Ronald…). “Ik train momenteel zes keer in de week. 4x sta ik 

aan het touw en verder nog hardlopen en krachttraining. Daarbij drink ik al vier 
maanden geen alcohol. Ik ben nu 41 jaar, dit is voor mij de laatste kans om op 

mijn fitst te zijn tijdens de World Games. Ook kon ik de hulp inroepen van een 
diëtiste, zij wordt beschikbaar gesteld door de NTB (Nederlandse Touwtrek 

Bond) en zij heeft een voedselschema opgesteld; meer eten (ieder anderhalf 

uur iets eten) en gezonder”. 
 

Datum wedstrijd 
Donderdag 14 juli is de datum van de wedstrijd. Het team komt op 11 juli aan 

in Birmingham, Alabama en de terugreis is op 18 juli. Uiteraard zijn de 
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wedstrijden via de livestream te volgen. Ronald zegt: “Ik weet in ieder geval dat 
TTV Oele live gaat kijken bij De Schole tijdens een barbecue. Het nuttige met 

het aangename verenigen, zullen we maar zeggen.” 

 
Het kost ’n paar cent, maar dan heb je ook wat 
Het kost Ronald niet alleen tijd en energie maar ook geld. Het verblijf in Alabama 
wordt vergoed, de vlucht wordt door de sporters uit eigen zak betaald. Ook met 

de trainingen in Eibergen, Holten en Woudenberg (Utr.) zijn er de nodige 

kosten. Ronald rijdt samen met twee personen van Koapman uit Tilligte.  
 

Presentatie op Papendal 
Dat het een groot evenement is, werd wel duidelijk tijdens officiële presentatie 

op Papendal op woensdag 25 mei. Er is pers, er zijn presentaties, de sporters 
krijgen de kleding en er worden officiële portretfoto’s gemaakt. NOC/NSF is bij 

de voorbereidingen betrokken en qua teamspirit als uitstraling is het Team NL.  

 
Voorspelling 
Wat kan de 640 kg klasse opleveren qua eindstand? Ronald kan het moeilijk 
inschatten. “Zwitserland is sowieso de sterkste, dus zij gaan met het goud naar 

huis. Maar verder kan het alle kanten op. Ik zou enorm blij zijn met een medaille, 

maar dan moeten de sterren wel goed staan voor ons”.  
Medaille of geen medaille, het is voor Ronald een enorme beleving. “Ik heb er 

enorm veel zin in en weet zeker dat het voor mij een waardevolle ervaring is”.  
Daar kan de BBB-redactie het niet mee oneens zijn. TTV Oele flikt het dan toch 

maar weer. Een enorme opsteker voor zo’n kleine vereniging waar sport, spel, 
gezelligheid en de sociale contacten voorop staan.  

Bernadette Morskieft 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nederlandse 
afvaardiging van de 
touwtrekkers tijdens de 
World Games.  
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DORPSRAAD BRUISEND BECKUM 
Een nieuwe Dorpsraad, spannend. Wie zouden dat zijn? In 
aanloop naar 1 april verschenen er via social media al meerdere 
berichten en een uitnodiging aan alle Beckumers om op vrijdag 
1 april naar de VrijMiBo in ‘t Proggiehoes te komen voor de 
bekendmaking van de nieuwe dorpsraad. Het werd een 
gezellige middag. Ben ter Avest, Jasper ten Dam, Laura Bunte, 
Stefan Wielens, Petra Hoffmann, Bart Verdaasdonk en Susan 
Annink vormen samen de nieuwe dorpsraad.  
 
Niet alleen nieuwe gezichten, maar de naam is ook omgedoopt tot 
Stichting Dorpsraad Bruisend Beckum, met bijpassend nieuw logo en een 
vernieuwde huisstijl. Die nieuwe naam is niet zomaar onstaan. Het is wat 
de Dorpsraad Beckum toewenst: een bruisend dorp! Een gemeenschap 
waar voldoende mogelijkheden zijn voor starters, jonge gezinnen en 
senioren om te (komen) wonen en met in het hart van het dorp een 
prachtig gemeenschapsgebouw waar onderwijs, cultuur, sport en zorg 
samenkomen onder één dak. 
 
Samen sterk voor een leefbaar Beckum 
De Dorpsraad is er voor Beckum. Ons doel is om de leefbaarheid in 
Beckum te behouden en daarbij behartigen wij de belangen van de 
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. We hebben 
daarbij een visie, een toekomstdroom. Mensen weten ons als Dorpsraad 
te vinden en hebben vertrouwen in ons, want wij zijn slagvaardig, 
deskundig, resultaatgericht, open en betrouwbaar. Beckum weet waar 
we voor staan en wij werken samen als een team. Zowel met elkaar, met 
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties, maar ook zeker 
met de gemeente Hengelo en andere belangrijke stakeholders die een 
cruciale rol hebben bij het bereiken van de doelen die we gezamenlijk 
voor Beckum hebben gesteld. Namelijk woningbouw: betaalbare 
woningen voor starters, woningen voor jonge gezinnen en voldoende 
mogelijkheden voor senioren, de zogenaamde toekomstbestendige 
woningen. Daarnaast willen we ons hard maken voor een mooi, nieuw 
multifunctioneel gemeenschapsgebouw (MFA) waar onder meer 
onderwijs, sport, cultuur en zorg samenkomen. Daarnaast volgen we de 
ontwikkelingen op gebied van energie en duurzaamheid, de Noordtak 
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van de Betuwelijn en het geplande groot onderhoud van de 
Haaksbergerstraat.  
 
Het Omgevingsprogramma Beckum  
Een term die regelmatig voorbij komt, maar wat houdt dat nu eigenlijk 
in? De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de 
fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van de wet is een 
verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één 
Omgevingsvisie te maken. De Omgevingsvisie is een lange termijn visie 
met strategische keuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving. In de 
Omgevingsvisie Hengeloos Buiten is de ambitie uitgesproken om de 
leefbaarheid in Beckum ook op langere termijn op niveau te houden. Er 
wordt ingezet ‘op een goed en passend voorzieningenniveau met 
voldoende ontmoetingsplekken en woonmogelijkheden voor alle 
bevolkingsgroepen; vooral voor jongeren en starters enerzijds en oudere 
bewoners’.  
 
Die visie is vervolgens in een co-productie Gemeente Hengelo en Beckum 
vertaald in een Omgevingsprogramma. In deel I van het 
Omgevingsprogramma Beckum staat dat er 130 woningen aan Beckum 
worden toegevoegd om jonge huishoudens te trekken en/of te behouden 
en dat er een multifunctionele accommodatie voor sport, onderwijs, 
cultuur en zorg nodig is omdat de huidige gebouwen (school, sporthal, 
Proggiehoes) gedeeltelijk of geheel zijn afgeschreven. En die 
voorzieningen op gebied van onderwijs, sport en cultuur zorgen er nou 
juist voor dat het leuk is om in Beckum te (gaan) wonen. Dus daarom is 
het belangrijk dat we naast het bouwen van woningen ook een mooi, 
nieuw gebouw realiseren waar mensen elkaar ontmoeten. Zowel jong en 
oud; samen opgroeien op school, samen sporten, genieten van een mooi 
optreden van de toneelvereniging of om te eten wat de pot schaft. Dit 
wordt door Beckum, het college van B&W en de raadsfracties breed 
onderschreven en alle politieke partijen hebben de ambitie voor de 
realisatie hiervan uitgesproken. Dat hebben we allemaal kunnen zien en 
horen tijdens de politieke markt op 1 maart van dit jaar.  
 
En hoe nu verder? 
Deel II van het Omgevingsprogramma Beckum geeft antwoord op de 
vraag hoe en waar deze ontwikkelingen verder plaats moeten gaan 
krijgen. Deze verdere uitwerking vindt weer plaats in een co-productie 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 6 2022 
pagina 8 

 

tussen gemeente en Beckum die samen sturing geven aan het proces. 
Dat gebeurt op bestuurlijk niveau binnen het Ontwikkelteam (wethouder 
Bruggink en wethouder Gerrits namens de gemeente, de Dorpsraad en 
projectleider Erik Tissingh) en het ‘teken en rekenwerk’ wordt gedaan 
door twee werkgroepen; Woningbouw Beckum en MFA. De werkgroepen 
bestaan uit ambtenaren van de gemeente (stedenbouwkundigen, 
planologen, etc) en betrokken (oud) Beckumers. Beide werkgroepen 
worden begeleid door een extern bureau met specifieke kennis en 
expertise op dit gebied. Opdrachtgever van dit proces is het 
Ontwikkelteam. Het Ontwikkelteam maakt met andere partners (o.a. 
grondeigenaren, mede overheden) afspraken over de samenwerking.  
 
Politieke steun voor de ontwikkelingen  
Zoals hiervoor al genoemd steunden alle aanwezige politieke partijen de 
plannen voor Beckum tijdens de politieke markt bij Het Wapen van 
Beckum op 1 maart van dit jaar. Vrijdag 17 juni waren alle raadsfracties 
op uitnodiging van de dorpsraad weer in Beckum, in ‘t Proggiehoes om 
bijgepraat te worden over de stand van zaken, de ontwikkelingen tot nu 
toe en hoe we met elkaar hard aan de weg timmeren om woningbouw 
mogelijk te maken en een MFA te realiseren. Alle politieke partijen waren 
vertegenwoordigd, evenals wethouder Bruggink en de ambtenaren die 
samen met de (oud) Beckumers in de werkgroepen aan de slag zijn. 
Beckum staat dus echt op de kaart in Hengelo. Zó belangrijk en 
waardevol om onze ambities werkelijkheid te kunnen laten worden.  
 

Twickel  
De laatste tijd is er veel geschreven over Stichting Twickel in relatie tot 
de ontwikkelingen in Beckum. De dorpsraad heeft momenteel veelvuldig 
en goed contact met Twickel. Ook de gemeente Hengelo is weer op een 
constructieve wijze in gesprek met de stichting.  
 

Zichtbaarheid  
Er wordt dus hard gewerkt, maar (nog wel) achter de schermen. En nog 
niet concreet zichtbaar voor het dorp. Het vraagt veel geduld van jullie 
als inwoner, vereniging of organisatie. Dat beseffen we ons als 
Dorpsraad ook maar al te goed. Wij zetten de schouders er volop onder, 
investeren in een goede samenwerking tussen de belangrijkste partijen 
en houden de druk erop!! Wij hebben vertrouwen, de neuzen staan 
dezelfde kant op: het is tijd voor Beckum! We houden jullie op de hoogte.  
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H. Blasius blijft open tot 1-1-2023 
De H. Blasiuskerk in Beckum staat al langer op de nominatie om te 
sluiten. De planning was om dit op 1 juli te laten plaatsvinden. Door 
corona en het stilliggen van de processen wordt dit nu verschoven naar 
1 januari 2023. 
 
Het bestuur van de Heilige Geest parochie gaat met pastoraal team en 
Locatieraad Beckum een sluitingsviering organiseren om de datum van 
1 januari 2023 plechtig te markeren.  
 
Op dinsdag 15 november om 19.30 uur is er een informatieavond 
bij het Wapen van Beckum voor de parochianen en overige inwoners 
van Beckum over de afronding van het sluitingsproces, de mogelijke 
herbestemming van het kerkgebouw en de wijze waarop de Heilige 
Geest parochie aanwezig blijft in Beckum na de sluiting. 
 
Meer informatie krijgt u op den duur via de kanalen van de kerk en 
Beckum Beter Bekeken.  

Pastoraal team en bestuur Heilige Geest parochie 

 

Persoonlijk 
We hebben weer babynieuws! 

Onze zoon en ons broertje Tycho is geboren! 

Naam: Tycho Jan Markslag. Geboortedatum: 31 mei 2022 

Broertje van Indy en Julan. Zoon van Christiaan en Marjon Markslag-Harink 

 
TENNISLESSEN TVO TENNIS 

TVO Tennis is op dit moment druk bezig met het organiseren van de 

tennislessen voor het komende najaar. Deze beginnen naar verwachting 

eind september, begin oktober. Tijdig via de tennisschool trainers 
regelen en dagen en tijden inplannen, kost het nodige puzzelwerk. 

Daarom willen we graag voor de zomervakantie (uiterlijk week 27) weten wie 
van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Voor meer informatie en eventuele 

vragen kun je contact opnemen met Sandra Woltersom (06-15482639) of een 

mail sturen naar tvotennis@gmail.com.  

mailto:tvotennis@gmail.com
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM voor iedereen 
Je zou het al bijna vergeten, maar in mei waren we op pad 
met 45 dames voor een avond-fietstocht. Ondanks dat het 
redelijk fris was, hebben we een gezellige avond gehad. 
Onderweg koffie, gebracht door Gerard en verder een 
bezoekje aan Erve Groot Avest (ons medelid Miranda). Hier 
hebben we genoten van een hapje en een drankje en was er 

de mogelijkheid om de winkel nog ff te bezoeken. Iedereen blij! ☺ 

 
Als afsluiting van dit seizoen zijn we op 21 juni met een bus vol dames, 
jong en oud, een dagje naar ’s-Hertogenbosch geweest. Beginnen met 
een heerlijke Bossche bol met daarna een rondleiding door de alom 
bekende en indrukwekkende St. Jan. Na een eindje wandelen door de 
stad konden we aanschuiven voor een uitgebreide lunch. Als je in ’s-
Hertogenbosch bent moet je zeker een boottocht maken door de 
Binnendieze. Dit stond dan ook op ons programma. Na nog wat vrije tijd 
om ff te winkelen of een terrasje te pakken gingen we weer richting 
Beckum waar bij Bennie (café Halfweg) een prima 3-gangen diner klaar 
stond. Iedereen was enthousiast en ook de weersomstandigheden 
werkten prima mee. Al met al een TOP-DAG met een hoop gezelligheid! 
Mooi om op terug te kijken. 
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In de loop van augustus worden de programmaboekjes voor het seizoen 
2022-2023 uitgedeeld. T.z.t. nemen wij hiervoor contact op met onze 
wijk-contactpersonen. 
 

Handig om alvast te noteren: onze eerste bijeenkomst na de vakantie 
staat gepland voor dinsdag 13 september. 
 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom maar misschien is het zo aan 
het begin van een nieuw seizoen wel een goed plan om je aan te melden. 
Kom er gezellig bij, je spreekt nog eens iemand (anders) én we hebben 
een gevarieerd programma. Aanmelden of meer info via 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of neem contact op met een 
bestuurslid. 
 

Voor nu wensen we iedereen EEN HELE FIJNE VAKANTIEPERIODE toe! 

🏖🏝🌞  

Blijf gezond en we ontmoeten elkaar weer in september. 
Bestuur Vrouw Actief Beckum 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Beckum Beter Begrepen 
Beckumers, er zijn in ons dorp de laatste jaren veel inwoners vertrokken. 
Ouderen en vooral ook jongeren die naar hun idee te lang moesten 
wachten op nieuwbouw in Beckum zelf. Maar op de keper beschouwd 
hebben ook een flink aantal veelal jongere Beckumers in ons dorp een 
huis gehuurd of gekocht. Dit laatste vaak door verhuizing van ouderen. 
Maar ook zijn de laatste - pakweg - 10-15 jaar gelukkig behoorlijk veel 
nieuwe Beckumers in ons dorp komen wonen. Over die nieuwbouw is al 
veel te lang van alles geschreven en zijn plannen bedacht tot realisering. 
Maar de praktijk is helaas uiterst weerbarstig! Toch maar hopen dat de 
jongste initiatieven soelaas bieden!! 
 

Deze redactie van het Beckumer maandblad constateert tot tevredenheid 
dat nieuwe(re) bewoners en jonge gezinnen zich gaandeweg 
interesseren in het culturele, sociale en/of sportieve gebeuren in ons 
dorp. En bij de school zien we steeds meer ‘nieuwe’ kleuters die door 
ouders, (opa of oma) gebracht en opgehaald worden. 
We willen graag in dit maandblad BBB in een regelmatig 
terugkomende rubriek alle nieuwe Beckumers benaderen om 
zich voor te stellen. 
Wat hun interesses zijn, hoe het wonen in Beckum bevalt, of ze 
noaberschap waarderen, of ze wellicht een functie in ons dorp zouden 
willen vervullen. En natuurlijk ook; wat is de waardering voor BBB als 
Dorpsblad. Wat kan beter, wat lees ik helemaal niet, waarover zou vaker 
geschreven moeten worden etc. 
Laten we het een uitdaging noemen om samen deze nieuwe rubriek tot 
een succes te maken. Dat misschien wel tot een betere kennismaking en 
begrip kan leiden. En die noemen we dan BBB met de omschrijving; 
Beckum Beter Begrepen. In de volgende BBB hopelijk de eerste bijdrage! 

BBB redactie 

 
Luk akkefietjes 
Vreug mie laatst zonne niejsgierigen patjakker deur’n telifoon of ik met 
wol doon an ne ankѐѐte. Ie wet wal, as ik meddewarking zol verleen’, 
zol ik kaans heb’n op’n mooi kedootje. Zeare met ne vette stemme achter 
oet’n hals. Noe kan mie ’n kedootje wal akkedearn, want bie oons in 
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hoes gift nig völle kedootjes. Dat heft van vrogger oet ok nooit edoane 
met de leuze; veur niks geet de zunne op, zea ’n ooln aait! 
Good, ik zegge teeng den patjakker; loat mar is heurn, wat wi’j wett’n 
van’oold menneke dat wa kiek hef op’t leam van heed’n ten dage… Hee 
vreug mie ’t ѐѐnei oet gat, dat deare. Of ik trouwt was – hoovöl keender 
ik had – wat ik vedeen in de wekke – of ik in’auto kon veur’n – hoovöl 
hoonder ik in’t hok har – wat vun et’n bie oons aait in teelder lag – of ik 
nog op kloompe leup – en of ik ne peezee har en epjes kon 
vestuur’n.(wee’k niks van…). Tuskedüür vreug ik um steurig, wat dat 
kedootje noe was, mer hee heul de boot of. Oondertuske was mie de 
koffie ok nog koold won, dat was’t. En oons Mina schetter’n vanoet de 
biekökk’n, dat ’t gebel mar mos ofloop’n, want ik mos help’n met laakens 
opvool’n. Joa efkes tuskedüür, één kear in de moand wot bie oons ’t 
berre verscheund en mor ik help’n met laakens opvooln. Zak ma zeng, 
hek oeleu noe duftig oet de deuke doane, dat hek. 
Oh ja, hoo’t offe loopn is met de ankѐѐte en dat kedootje? Noa völ viem’n en 
zes’n wön mie toozeg, dat ze mie bliej zol’n maak’n met ne verrassing. Dat zol 

wean – hoolt oe vaste – ne waardebon veur twalet-artikelen en ne sjek veur ne 
dieneebon ter waarde van € 25 veur twee personen. Dee twalet-artikelen heul’n 

in; luk luxe roekerieje en verfrissende deukskes aj oe’n kear good wol’n waske. 
Nou eh, doar hek reukloos veur bedankt, dat hek. Ik waske mie aajt met lauw 

water en greune zeepe. Doar he’k den luxen kroam nig veur neurig. En den 

dineebon? Ik zee’t a veur mie; met’n tweej’n zo’n armzalig vitje ett’n met ne 
halfvol’n teelder en oppassen da’j nig tevöl smakt, schraapt met’n leppel of ne 

boer (of iets aans) loat… Met nen helligen kop heb ik dus ’n hoarn der oppe 
smet’n. Vot met den pröttel.                                                     HekselmesienHarry 

 

In memoriam 
Op maandag 16 mei is Jan Westendorp op 79-jarige leeftijd overleden. 

Geboren en getogen in Beckum aan de Wolfkaterweg en daar ook jaren 
gewoond met zijn gezin. Wegens verschillende omstandigheden heeft hij de 

laatste jaren van zijn leven op verschillende plekken in Beckum gewoond, de 

laatste vier jaar aan de Pastoor Eppinkstraat, weer in zijn eigen oude buurt. Hij 
voelde zich er thuis en was weer wat gesetteld. Door het wegvallen van zijn 

gezin had hij een kring mensen om hem heen (ook buiten Beckum) die een 
oogje in het zeil hielden en waar hij zijn ei bij kwijt kon. Zijn gezondheid liet 

hem al langer in de steek en na een kort ziekbed kon zijn lichaam het niet meer 
opvangen. Wij wensen alle mensen om hem heen sterkte toe met dit verlies. 

BBB redactie 
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LEVENSLUST: 
aftrap openlucht jubileumstuk 

Maandag 13 juni was het dan eindelijk zover. Voor de leden en hun partners 
werd door de jubileumcommissie het jubileumstuk gepresenteerd. En dit stuk 

wordt uniek: Levenslust gaat voor het eerst in haar geschiedenis 
openluchtvoorstellingen verzorgen. En we maken het onszelf niet makkelijk, 

want tijdens de voorstelling zullen we ook van locatie wisselen. Een enorme 

uitdaging waar we heel veel zin in hebben. 
 

De jubileumcommissie was er vrij snel uit 
over wie en wat het toneelstuk zou moeten 

gaan. En natuurlijk staat Beckum hierin 

centraal. De commissie heeft niemand 
minder dan Jan Riesewijk bereid gevonden 

het stuk voor ons te schrijven. Jan vertelde 
heel enthousiast welke raakvlakken hij heeft 

met de hoofdpersoon van het toneelstuk: 

Pastoor Osse. 
 

Onze ‘eigen’ regisseur Jos Brummelhuis 
regisseert het stuk. Jos heeft de nodige 

ervaring in het regisseren van grote openluchtproducties, o.a. in het 
openluchttheater in Hertme. Naast onze eigen spelers zullen we een beroep 

moeten doen op spelers buiten de vereniging. Hierbij is ervaring makkelijk, 

maar geen vereiste. Dus lijkt het je leuk om mee te doen, laat het ons weten. 
 

Organisatorisch is dit een megaklus. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld 
van Harry Lutkenhaus. Harry is een ervaren productieleider die weet hoe je 

een grote productie als deze in goede banen moet leiden. 

 
De uitvoeringen staan gepland voor september 2023, door corona twee jaar 

later dan de bedoeling was; in 2021 bestond Levenslust namelijk 75 jaar. De 
basis is gelegd, het voorwerk is gedaan. Nu met z'n allen vol aan de bak om er 

een onvergetelijke ervaring van te maken. Dat kan Levenslust niet zonder hulp 
van buiten de vereniging. We hopen dat we op hulp van Beckum en omgeving 

kunnen rekenen als daarom gevraag zal worden. 

 
Wij hebben er enorm veel zin in! 

Jubileumcommissie Toneelvereniging Levenslust 
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NIEUWS van de Ondernemers Vereniging 
Beckum & Oele 

Op vrijdag 17 juni hebben we het 10-jarig bestaan van de OVBO 
gevierd met een wijngaarddiner in wijngaard Hof van Twente. Met een 
groot gedeelte van iedereen die zich had aangemeld, gingen we vanuit 
Beckum op de fiets richting Bentelo. Daar werden we ontvangen met 
een sprankel en een amuse. 
Na een mooie, korte wandeling kwamen we bij een uniek plekje in de 
wijngaard. Daar hebben we genoten van een heerlijk 3-gangen diner 
verzorgd door Boenders Catering. Ondertussen werden er verschillende 
wijnen uit de wijngaard geschonken, zeker een aanrader! Uiteraard 

was er voor de liefhebber ook een biertje aanwezig.  
Er was een prima opkomst van onze leden met introducés, alle 
ingrediënten waren aanwezig: een goede sfeer, mooie omgeving, en 
een fantastische zomeravond. Kortom, het was een TOP AVOND!!! 

Prima om op terug te kijken. 🌞 Vanwege het jubileum hebben we alle 

aanwezige leden verrast met een passende attentie -een 

dorpsaangezicht van Beckum & Oele- wat bijzonder in de smaak viel.  
De komende tijd zullen ook alle niet aanwezige leden de aangeboden 
attentie alsnog ontvangen. 
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Om te noteren: onze volgende bijeenkomst 1 september , we gaan dan 
op bedrijfsbezoek bij Demar Laser in Hengelo, het bedrijf van Edwin ter 
Horst. 
 

We wensen iedereen een HELE FIJNE VAKANTIE en zien elkaar in 
september! 

 
Ossennieuws: Nog eentje met de jas an! 

Het zomerseizoen komt eraan en de 

komende twee maanden heeft de redactie 

van het Ossennieuws vakantie. Dus we 
doen nog een column voor het 

zomerseizoen begint. Nog eentje met de jas 
an, zullen we maar zeggen. Bij eentje met 

de jas an denken we normaal aan het 

allerlaatste biertje wanneer we een mooie avond hebben gehad. Aansluitend 
volgt daarop altijd de super-super allerlaatste en daarna pakken we de fiets 

naar huis. Dat met de fiets naar huis gaan is vaak een hele opgave en dat 
merkten we wel weer tijdens de afgelopen Pinksterfeesten. De kikkers in de 

sloot aan de Haaksbergerstraat kregen er regelmatig wat tijdelijk gezelschap 
bij. Laten we het er maar op houden dat we na een corona periode de biertjes 

wat slechter aan kunnen! 
 

Maar 'eentje met de jas an' slaat ook op het optreden van Mart Hoogkamer. 

Wat een gast is het ook. Wij hadden, net als iedereen, zin in een lekker half 
uur meezingen en dansen op Bacardi Lemon en die andere hit van Martje 

maar de zin was niet wederzijds. Heel social media viel over Beckum heen en 
wij hebben regelmatig de vingers op ons toetsenbord gehad om te reageren 

op weer een internetheld die een compleet verkeerd beeld schetste van wat er 

die avond was gebeurd. We waren wijzer en zo ook het bestuur dat correct de 
media te woord stond en verder weinig aandacht schonk aan het hele 

gebeuren. Onze conclusie: bier gooien is stom en Mart Hoogkamer zijn 
handelen was nog stommer! 
Terwijl de rest van Nederland dacht dat de Pinksterfeesten een biergooi-festijn 
is, hebben wij, en alle enthousiaste bezoekers, genoten van een heerlijk feest! 

Alles was tot in de puntjes verzorgd. De aankleding was als nooit tevoren zo 

gaaf! De artiesten stonden vol goede energie op het podium en samen met het 
publiek was het elke avond een groot feest. Een pluimpje voor de organisatie 

maar ook zeker een pluimpje voor de bezoekers. En voor ons zelf ook een 
pluimpje want jeetje wat hebben we weer veel gezopen. 

Het Ossenteam 
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Twintig voorzetten op…             Rien Waanders 
 
Wie kent hem niet binnen het culturele en sportieve gebeuren 
in Beckum? De man die vanuit Stepelo betrokken was bij 
menige activiteit in Beckum en met Hugo Asbroek en Michiel 
Jannink bij de voetbal een periode een sterk trio vormde in 
vooral TVO5, later TVO4. Vooral vanaf de linkerkant richtte hij 
gevaar als “pingelaar met zijn dribbels”. Hij haalde zelfs een 
kampioenschap en mede door de intensieve feest nazit en 
rondtocht kan hij zich dat nú nog goed heugen. In 2016 bij de 
voorlaatste wedstrijd in de competitie van TVO werd hij 
opgeroepen voor TVO1 om door personeelskrapte eenmalig een 
helft mee te doen.  
Verder heeft hij jarenlang bij de DCB Dartclub Beckum medewerking 
verleend. In dat kader was hij mede voortrekker van de oud ijzeractie, 
dat zojuist in samenwerking met de Beckumer Ossens en de Jeugdraad 
Beckum is georganiseerd. Ook belangrijk is het feit dat hij al enkele jaren 
contactpersoon is namens TVO voor de inbreng van vrijwillige TVO-ers 
bij de diverse diensten gedurende de Pinksterfeesten. En zowel elke 
insider als outsider beseft het belang van goed draaiende diensten. Het 
kost hier en daar wel eens moeite om voor iedere (bar)dienst voldoende 
bezetting te krijgen maar vooralsnog slaagt hij er met overtuigingskracht 
in om telkens voldoende mensen te mobiliseren. Uw BBB-redacteur sprak 
hem aan daags na Hemelvaart bij het TVO hoofdveld, waar de grondige 
renovatie van veld 1 in volle gang was. En wat dacht je wie er – achter 
de kruiwagen - ook onderdeel was van het vrijwillligersteam? Inderdaad, 
niemand minder dan Rien Waanders. De no nonsense Beckumer die niet 
snel in paniek raakt maar gewoon doet wat hij denkt te moeten doen 
voor de gemeenschap.  
 
Hierbij dus de Twintig Voorzetten op Rien Waanders 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
30 jaar/CNC-Frezer bij Tuinte machinefabriek en sinds begin dit jaar 
combineer ik dit werk ook als teamleider van de verspaning. Dit doe ik 
samen met een collega in verband met 2 ploegendienst/Voetballen, 
klussen en sleutelen. 
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De sportcarrière: 
Vanaf de F1 tot aan de senioren, maar altijd in 4e en 5e elftallen gespeeld, 
tegenwoordig TVO4. In verband met mijn kwaliteiten nooit hoger 

gespeeld. 😊 

 
Het hoogtepunt: 
De kampioenschappen met 4e en 5e. 
 
Je bent al jaren actief voor diverse activiteiten in Beckum. Zit dat bezig 
zijn voor Beckum op veel fronten in je bloed? 
Ja ik ben niet iemand dit 
graag stil zit. En als je bij 
een aantal verenigingen 
zit, word je al snel ergens 
voor gevraagd. Maar ik 
vind het altijd leuk om te 
doen. 
 
Heb je nog connecties 
met het gebeuren bij Erve 
Knippert? 
Ja, ik ben vaak zaterdag 
en een aantal keer 
doordeweeks daar wel te 
vinden. Ik ben dan bezig 
met werk op en rondom 
de boerderij. 
 
Volg je de prestaties van 
TVO sport algemeen in 
Beckum op de voet? 
Ik volg het voetbal wel 
maar ben geen vaste supporter die elke wedstrijd komt kijken. 
 
De Dartclub DCB; wat zijn momenteel de activiteiten naast de oud 
ijzeractie en wat is je rol hierin? 
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De dartclub is niet meer zo groot als het eens was. We willen dit jaar 
nog wel een toernooi organiseren maar mijn rol is hier vrij beperkt in. Ik 
help alleen mee met het regelen van de oud ijzeractie. 
 
Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum? 
Op dit moment redelijk maar in mijn ogen moet er zo snel mogelijk 
gebouwd worden (daar ben ik vast niet de enige in), waar maakt mij niet 
uit. Als er niet snel gebouwd wordt dan gaat de leefbaarheid in Beckum 
hard achteruit. 
 
Vind jij het ook zo erg van de relschoppers bij het profvoetbal, wappers 
en oproerkraaiers, die veel te vaak de pers halen? 
Die waren er vroeger ook wel maar de media is er tegenwoordig alleen 
maar mee bezig om alles uit te vergroten om maar te scoren.  
 
Dan de Pinksterfeesten, kost het veel moeite om steeds voor alle 
diensten voldoende vrijwilligers te rekruteren? 
Ik heb de afgelopen jaren dat ik dit doe de meeste diensten voor de 
voetbal altijd wel rond gekregen. Er zijn altijd een aantal diensten wat 
iets moeilijker gaan maar dan kan ik ook altijd bij niet leden nog een 
belletje plegen waardoor het vaak wel op te vullen is. 
 
Wat vind je van de stelling; momenteel is het steeds moeilijker om een 
aantrekkelijk Pinksterfeestprogramma te presenteren, gezien de 
oplopende kosten en concurrentie in de regio? De formule voor Beckum; 
niet te grootschalig en nadruk op vooral gezelligheid voor jong en oud is 
de juiste: 
Ja dat denk ik wel. Vooral de aankleding van dit jaar hebben een hoop 
positieve reacties opgeleverd. Ik denk dat Beckum ook niet meer veel 
groter moet willen worden als afgelopen jaar. 
 
Geef de goede volgorde aan: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/bloemen water geven/ontbijt maken/krant 
lezen/hond uitlaten (of anders): 
Ontbijten/toiletteren/krant lezen, als ik de ochtendploeg heb sla ik de 
laatste over. 
 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 6 2022 
pagina 20 

 

Wat is je favoriete land om vakantie te vieren en waarom? 
Ik ben niet zo’n vakantieganger ik vind Nederland/Duitsland/België 
prima. 
 

Wie is wereldbreed een held van jou en om welke reden? 
Ik kan niet echt iemand specifiek noemen, maar mensen die altijd voor 
anderen klaar staan heb ik altijd wel respect voor. 
 

Als jij de baas was in Nederland dan zou je: A. aantal politieke partijen 
fors verminderen, B. benzine flink goedkoper maken, C. op 
levensmiddelen de BTW verlagen, D. boeren minder belasten met 
beperkingen. 
Het aantal politieke partijen loopt wel een beetje uit de hand, dit zijn 
allemaal weer versplinteringen van de grotere partijen in het verleden 
daarom is het ook bijna onmogelijk om nog een regering te vormen waar 
je vertrouwen in kunt hebben. Ze zouden eens beginnen met de 
problemen (toeslagenaffaire/gas uit Groningen) op te lossen, maar ze 
zijn er drukker mee om het de boeren het zo lastig mogelijk te maken 
waar ik geen reden voor zie. Het begint een aardig zooitje te worden in 
Den Haag. 
 

Geef volgorde van je voorkeur aan: 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, romantisch diner bij kaarslicht of 
Chinees: 
Ik lust eigenlijk alles wel. 
 

Humor is van ’t Hek, de Sluipschutters, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer 
of ….: 
Finkers en Hans Teeuwen zijn altijd goed. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Ik ben ooit een aantal weken in Peru geweest. Als ik ooit nog weg zou 
willen, lijkt me een roadtrip door Amerika wel leuk. Het bekijken van de 
verschillende gebieden in dat land. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat mij maar liggen. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Good goan. 
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Pinksterfeesten Beckum 2022 
 

Donderdags even kijken naar de nieuwe inrichting van de Pinksterfeest-
locatie Een blik op het grondig veranderde feestterrein het Ossenveeld 
bevestigde dat na twee jaar gedwongen (corona)pauze de bakens verzet 
waren. De St. Zomerfeesten had een nieuwe formule bedacht en alles 
ingericht zoals dat past als een festivalevenement met als blikvanger een 
grote buitenbar centraal geplaatst met een groot podium erachter en 
half open tent ernaast geplaatst, aangevuld met picknick tafels en 
banken buiten op de houten vloer. Het lunapark idee werd achterwege 
gelaten na slechte ervaringen de laatste jaren. Maar alternatief vermaak 
voor de jeugd was bedacht en de gehele entourage verdiende de 
kwalificatie van; Veelbelovend! 
 

Seniorenfeestmiddag 
Vrijdagsmiddags dan de aftrap van de Pinksterfeesten. Drie weken na 
hun reeks toneelvoorstellingen had Levenslust al weer een programma 
samengesteld voor de ouderen. Klasse! Het duurde even voordat Aaron 
Leferink het geluidstechnisch voor elkaar had en iedere speler ‘was 
aangesloten’. Toen ging het licht op groen en na de koffie, krentenwegge 
en bijpraten ging het loos. En na de openingsspeech van Pinksterfeest 
voorzitter Pascal Ottink. Een bijna volle zaal genoot van de sketches, 
liedjes (medley en potpourri), quiz met mevr. en meneer De Bok, blind 
date en bingo. Waar Wim Meijer glorieus winnaar werd en een (dak) 
pannenset cadeau kreeg. Ook een komische opsomming van al die 
dingen die we in de coronatijd gemist hebben. De pisbak deed het ook 
weer goed, dankzij de droogkloot humor van de Levenslust mannen. En 
de aftakeling van het menselijk lichaam werd treffend uitgelegd door 
Cilia en met haar aanwijsstok op het scherm kreeg iedereen een 
anatomische uitleg. Hoe het er vroeger uitzag en hoe op oudere leeftijd 
de aftakeling gestalte kreeg bij ‘alle probleemgebieden’, tsja… In de 
afsluitende ‘hei’jt al heurt’ werden akkefietjes van bekende en minder 
bekende plaatsgenoten subtiel doorgenomen en dat kwam menigeen 
wel bekend voor, want de lachsalvo’s waren niet van de lucht! 
Kortom, een mooie start van de Pinksterfeesten in het gastvrije 
Proggiehoes. En, voor die senioren die er niet waren; je hebt wat gemist! 

Jan Ottink 
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Pinksterfeesten Beckum… 
Door de ogen van een bezoeker… 

 

Oooooooh, wat hebben we er lang op moeten wachten en oooooooooh, 
wat hadden we er zin in. Eindelijk weer dom lullen en biertjes drinken 
zonder te veel gedoe (voor de bezoeker dan, organisatie en vrijwilligers 
zullen toch soms gedoe hebben gehad). 
 
Na de succesvolle seniorenmiddag in ’t Proggiehoes, ging ’s avonds het 
dak eraf op het prachtig versierde terrein. Lederhosen e.d. werden uit 
de kast getrokken voor een Tiroler Avond. De ‘artiest’ die kwam optreden 
(nee, was niet Mart Hoogkamer…..) was overigens zo onvoorstelbaar 
vals, dat dat wel jammer geld was. Volgende keer die gast laten betalen 
op om te treden. 
 
Op zaterdag waren de Kinderfeesten en het Vogelschieten. Leuke 
spelletjes, mooi weer, blije kinderen en blije ouders! Kortom, alle 
ingrediënten voor een topmiddag waren aanwezig. Geen luna park, maar 
wat waren er goede en leuke alternatieven! Hulde. 
 

Bij het vogelschieten 
kwamen de eerste 
slachtoffers van de 

pinksterfeesten 
(lees: de terugweg 
van de vrijdagavond) 
tevoorschijn. En 
natuurlijk lag het niet 
aan de alcohol-
consumptie. Er lag 

iemand op het fietspad…. Of niet. Overigens schijn je ook van de fiets te 
flikkeren als je een haas in je voorwiel krijgt…Met fietser en haas liep het 
niet goed af. 
Er werd er volop gejuicht toen niemand minder dan Henk Winters de 
vogel er bij de mannen afschoot! Er was niemand die hem dat misgunde. 
Bij de dames duurde het iets langer (…) maar met Mies Veldhuis was 
iedereen verguld. Ondertussen had Rick Pot de titel Jeugdprins 
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bemachtigd en zo heeft Beckum na twee jaar eindelijk weer een actueel 
Vogelschieten bestand. 

 
De zaterdagavond was goed bezocht met veel jongeren die of in de grote 
tent of de jeugdtent zich konden uitleven. De artiesten op het podium 
waren sfeermakers van de bovenste plank, dus aan het eind ging 
iedereen tevreden en enthousiast naar huis. 
 

Op zondag was het tijd 
voor MX Air time. De 
motoren vlogen als 
vanouds door de lucht 
en de mensen van Volle 
Polle hadden de 
touwtjes goed in 
handen. Een waar 
spektakel waar je niet 
bij uitgekeken raakt. 
Tegelijkertijd was 
Expeditie Noaberson 

met mooie highlandgamesachtige sportelementen. In dit juni nummer 
geen uitslagen van MX Airtime, vogelschieten, Expeditie Noaberson, etc. 
Maar wellicht krijgt de redactie de uitslagen nog voor het 
septembernummer. 
 
En toen… het hoogtepunt van de zondag…. Mart Hoogkamer. Wie? Ja, 
deze bezoeker moest eerst googelen voordat ze wist wie deze jongeman 
was. Achteraf gezien heb ik meer tijd aan het googelen besteed (let op: 
Google Chrome openen, Mart Hoogkamer intikken en dan op ‘zoeken’ 
drukken) dan Mart aan zijn optreden. Persoonlijk gezien denk ik dat 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 6 2022 
pagina 24 

 

iedereen in de tent zijn beste optreden ooit heeft gezien, want waar die 
jongen een half uur mee moet vullen, is ons na 16 seconden niet echt 
duidelijk geworden. Veel huilende kinderen bij zijn vertrek, want dat 
interesseert hem dus ook voor geen meter. De PPM Band vatte het 
maandagvond overigens treffend samen na het zingen van ‘Zwemmen 
in Bacardi Lemon’ en de zanger aan het eind zei: “Kijk, het ligt dus niet 
aan het liedje”. De toon was in ieder geval wel gezet zondagavond en 
het bleef lang gezellig en dat Beckum even landelijk nieuws was… Ach, 
lekker belangrijk. 
 
De maandag werd een beetje gekenmerkt door ‘kutweer’. Op het 
buitenpodium speelden Drock en de Cooling Crystals zich goed warm en 
dat was ook nodig, wat het was frisjes met de regen en de harde wind. 
Enkele kanjers bleven buiten in de regen op de dansvloer staan, de rest 
stond onder de luifel. Na deze optredens sloot de PPM Band op een 
heerlijke manier deze Pinksterfeest editie af en konden we terugkijken 
op een heerlijk weekend. 
 
Het geld is op, de stem is weg en de kleding stonk naar bier. Maar ach, 
bier is goed voor huid en haar, al zal een niet nader te noemen persoon 
van de zondagavond daar anders over denken. 
 
Hulde aan de organisatie! Hulde aan alle vrijwilligers! Hulde aan de jonge 
garde die zich met enthousiasme op het inrichten van het terrein heeft 
gestort. 

Bernadette Morskieft 

 
Wandelen 
Vanuit de Zonnebloem is het mogelijk om voor de 
doelgroep, samen met een of meerdere vrijwilligers, een 
wandeltochtje te maken. Dat kan in Beckum maar ook 
elders op een datum in overleg. De wandeltocht kan 
gecombineerd worden met een gezellig koffie of high tea 

achtig moment. In overleg is er veel mogelijk. Mocht u daar interesse in 
hebben, laat het dan even weten aan Ria Asbroek, 06-22174665. 

Zonnebloem, afdeling Beckum 
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KOPSTOOTJES EN BALORIGHEIDJES 
rondom de Pinksterfeesten 

• Het valt soms niet mee om onder invloed van de aanstaande 
feesten ’s avonds/’s nachts(!) het stuur recht te houden als je 
richting huis fietst. Hobbels onderweg of een te duister en smal 
fietspad zorgen wel eens voor een valpartij. Een aantal 
pechgevallen waren gesignaleerd onder het motto; keal, keal, 
wat is’t wat. Met onder meer een slachtoffer die ‘s anderdaags 
met een arm in een mitella -zuinig lachend- rondliep bij het 
vogelschieten. Over de kop geslagen op het fietspad en fikse 
hoofdwond, dag later -ook zuinig lachend- gezien bij Losser-TVO. 
Nog enkele fiets-pechvogels met valpartijen en letsel. Diep 
vermoeid van het pad geschoven en dan maar in de (droge?) 
sloot slapen. 

• Ook kende de ommezwaai van aankleding feestterrein tot meer 
festival idee zonder lunapark naast veel lof ook hier en daar 
kritiek. ‘De traditionele draaimolen/botsauto/buksschieten/kop 
van jut heeft toch nog altijd zijn charme voor de jongere jeugd’, 
luidde het. Klopt wel, maar een kwaliteits-lunapark kost 
handenvol geld. (waar vroeger een lunapark exploitant fors 
betȧȧlde voor een plaats op het feestterrein in Beckum!). 
Bovendien kost een kaartje voor een kort ritje de jonge liefhebber 
zomaar gemiddeld € 5. Kortom allemaal afwegingen die bij de 
evaluatie van de Pinksterfeesten door de St. Zomerfeesten 
komend jaar worden meegenomen. 

• Mart Hoogkamer, (niet Hoogzwanger, maar ging wel binnen 16 
seconden haastig weg!) zag 3 tot 5 plastic bierbekertjes gegooid 
richting het podium en. ‘Ajus allemaal’, nam snel de kuierlatten 

en was foetsie. Stoethaspel was een van de juiste benamingen 
voor dit omhooggevallen tattoejongetje. Was wel even nationaal 
nieuws! 

BBB redactie 

 
DATA BEJAARDENSOOS BECKUM ACTIVITEITEN 

Deze zijn voor de komende maanden op; 
6 sept, 4 okt, 8 nov, 20 dec, 10 jan, 7 febr, 7 mrt, 4 apr. 
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TVO Beckum heeft de primeur 
TVO heeft als eerste dorpsvereniging seniorenvoetbal op de zaterdag in de 
regio. Dat TVO een gezellige en een gewaardeerde club is en tevens op een 

zeer acceptabel niveau voetbalt, is alom bekend. Twee jaar geleden waren we 

in de gelukkige positie om een extra elftal op te richten, namelijk TVO 5. Waar 
veel verenigingen een dalende tendens zagen in het ledenbestand was dit 

vriendenelftal een zeer welkome aanvulling voor onze club. Naast de huidige 5 
zondag elftallen zijn wij trots dat we voor het komende seizoen een extra elftal 

op de zaterdag kunnen aanmelden. Een groep enthousiaste jongeren heeft 
aangegeven bij voorkeur op de zaterdag te willen voetballen, samen met het 

bestuur en de technische commissie kwamen we al snel tot het gewenste 

resultaat. TVO is hiermee de vooroploper voor wat betreft het zaterdag voetbal 
voor senioren voor dorpsverenigingen in de regio. 

Wij wensen deze groep enthousiaste jongeren veel plezier. 
John Frongink, Voorzitter TVO 

 
WERKGROEP JEUGD 
In september beginnen we weer met het nieuwe seizoen van 
Werkgroep Jeugd. Werkgroep Jeugd is bestemd voor de jongeren van 
de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs die woonachtig 
zijn of een binding hebben met Beckum. Wij organiseren ongeveer 
iedere zes weken een avond. 
Behoor je tot deze groep en lijkt het je leuk, laat het ons weten! Je 
kunt mailen naar remcoenmiranda1924@gmail.com. 

Met vriendelijke groet de leiding van Werkgroep Jeugd, 
Nicole Assink, Petra Busscher, Elise Asbroek, Miranda Waanders 

 
VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
JUNI 
Di 28 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering/pastor Doornbusch 
JULI (zomerrooster) 
Di 5 juli  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za 16 juli 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
AUGUSTUS (zomerrooster) 
Di 2 aug  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za 20 aug 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

SEPTEMBER (zomerrooster) 
Di 6 sept. 09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za 17 sept. 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

mailto:remcoenmiranda1924@gmail.com
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Vier de vrijheid… 
Begin april 2020 was het 75 jaar geleden dat Beckum is bevrijd. In de 
twee jaar die achter ons liggen, is er heel veel met ons allen gebeurd. Er 
heerst veel onrust in de wereld. Maar wij leven hier wel in vrijheid, het 
grootste goed dat we kunnen bezitten maar o zo teer kan zijn. Daarnaast 
valt er dit jaar nog iets te vieren: de Ouderensoos viert haar 50-jarig 
jubileum. Om dit jubileum en de vrijheid te vieren, hebben de 
Zonnebloem afdeling Beckum en de Ouderensoos besloten op 4 
oktober een gezellige dag van herinneringen ophalen, vieren en 
herdenken te organiseren.  
 
Iedereen die zich verbonden voelt met één van deze twee verenigingen 
is hierbij van harte uitgenodigd. Ook hen die twijfelen of ze wel bij deze 
groep horen, schroom niet en geef u op. We verwachten u die dag om 
10.30 uur in het Proggiehoes, zo rond de klok van 16.00 uur sluiten 
we de dag af. In de middag wordt er een diner geserveerd. Aan deze 
dag zijn geen kosten verbonden. 
 
Opgave voor deze dag is gewenst 
Bij opgave willen we graag, behalve uw naam, een 
aantal dingen van u weten: 

• Heeft u een dieet? 
• Heeft u zorg nodig overdag? 
• Is vervoer een probleem? 

 
Opgave voor 6 september bij: 
Anny Ottink, tel: 3676442; 
Truus Kamphuis, tel: 3676521 of 06-10304973. 

 
Ontmoetingsdag Beckum/Bentelo/Hengevelde 

Op dinsdag 23 augustus organiseren de 
Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo en 
Hengevelde/Sint Isidorushoeve de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere “oudere” 
die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag 
van ontmoeten en oude bekenden terugzien.  
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Deze dag van gezellig samen zijn wordt dit jaar gehouden in 
Herberg “De Gebrande Waateren” in Hengevelde. 
 
We beginnen de dag om 10.00 uur met een kopje koffie met iets 
lekkers. Daarna is het tijd voor een overweging, die wordt verzorgd door 
Pastor Zoet. Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Na de 
middagpauze kunt u onder het genot van een drankje genieten van een 
muzikaal optreden en de loterij. We sluiten af met koffie met een 
saucijzenbroodje.  
 
De kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, drankjes en 
diner zijn €37,50 p.p., te voldoen bij opgave.  
 
Hebt u belangstelling?  
Geef u zo spoedig mogelijk op, doch uiterlijk voor 12 augustus, 
bij Truus Kamphuis 074- 3676521 of 06-10304973. 

 
TVO 1 met een gehele nieuwe staf 
TVO heeft met de komst van Gijs Noltes uit Hengelo een nieuwe trainer 
voor het komende seizoen , hij vervangt Harold Oude Veldhuis. Gijs is 
een jonge ambitieuze trainer die zichzelf en de eerste selectie verder wil 
ontwikkelen. Andre Karnebeek wordt de assistent van Gijs en samen 
gaan ze deze mooie uitdaging aan. 
 

Afgelopen jaren was Louis Ezendam de leider van TVO1 maar heeft 
aangegeven om hiermee te stoppen. Gelukkig hebben we een nieuwe 
leider gevonden en wel Milan Ezendam, hij neemt het stokje over van 
zijn vader. Wel blijft Louis actief in de technische commissie. 
 

Ook grensrechter Hans Ten Voorde stopt na vele jaren om privéredenen 
als grensrechter en onze eigen Bart Breukers zal het komende seizoen 
de scheidsrechter assisteren. 
 

Rene Bonhke onze verzorger had aangegeven dat hij na vele jaren 
trouwe dienst en naar volle tevredenheid niet meer beschikbaar is op de 
zondag, hopelijk kunnen we door de week nog wel een beroep op hem 
doen. Maar bij nader inzien heeft Rene aangegeven in principe wél 
zondags als verzorger te willen blijven fungeren, klasse! Red.BBB) 
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Keepertrainer Jaap Wind heeft een nieuwe uitdaging gevonden en 
verlaat TVO, ook hiervoor zoeken we nog een vervanger. 
Louis, Hans, Rene, Harold en Jaap namens TVO wil ik jullie bedanken 
voor de bewezen diensten van de afgelopen jaren. Gijs, Andre, Milan en 
Bart veel succes en vooral veel plezier 

John Frongink, Voorzitter TVO 

 
Het TVO-Gilde DEELT UIT 
Jaarlijks heeft het TVO Gilde een flinke duit te verdelen voor diverse doelen 
binnen TVO. Zie hier de foto’s met de realisaties. 

     
TVO Handbal heeft nieuwe tassen en uitbreiding spelmateriaal. 

 
De volleybaldames met de nieuwe  
partyspeaker en het scorebord. 

 
      

                                                                Nieuw TVO-Gilde bord 

Verder gaat er jaarlijks een bijdrage naar de AED voor onderhoud. 
En TVO Voetbal heeft een basisbedrag ontvangen voor een poets/boenmachine 

voor het schoonmaken van de kleedkamers. Men heeft nog geen keuze kunnen 
maken, maar wordt vervolgd. 

Met vriendelijke groeten, Bestuur TVO Gilde 
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Heeft Beckum een fotomodel? 
Herkent u het ook? U rijdt door Hengelo e.o., ziet reclame van het Vavo 
Lyceum van Twente en u denkt: ‘Verrek, bekend hoofd heeft die jongen’. 
Nou, dat kan dus kloppen! Niemand minder dan Rowin Harmsen is de 
stralende jongeman die ons allemaal lachend aankijkt.  
 
Navraag bij trotse moeder Sybilla leert dat hij gevraagd is of hij eventueel 
op de foto wou voor de info avonden. En dat wou Rowin wel, hij heeft 
in het verleden ook al meegewerkt aan soortgelijke campagnes van het 
ROC van Twente, dus hij kent het klappen van de zweep.  
 
Of Rowin ook handtekeningen uitdeelt na dit succes, is niet bekend. 
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Ludieke Pitamientjes; afscheid leerlingen! 

Nog even en dan neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Hieronder 
een terugblik van onze leerlingen aan de Bleek.  
 

Als ik terugdenk aan alle jaren op de Bleek… 

 
Bryan: het kamp met groep 8 was heel erg leuk, samen slapen en 
allemaal leuke activiteiten. Het fietsen was wel ver maar ook heel 
gezellig.  

 
Lynn: ook ik vind het kamp het leukst. Het was super gezellig met onze 
eigen groep, ook ga je maar één keer op kamp met elkaar. De 
schoolreisjes vond ik ook altijd leuk. Ik denk dat ik het weinige huiswerk 
wel ga missen, dat is volgend jaar vast anders! En meneer Mohammad 
ga ik missen, hij is altijd erg aardig.  

 
Jesse: het voetballen op het schoolplein ga ik missen, elke pauze 
voetballen we daar samen met alle kinderen. Ik heb zin om de musical 
op te voeren, ik speel Guus van de Grap. Hij vertelt veel grappen en hij 
gaat zingen voor de talentenjacht. 

 
Anna: we hebben een hele fijne klas waar we het gezellig mee hebben 
samen. De lessen op school waren op zich ook wel leuk maar ook wel 
zin om naar de middelbare school te gaan. Ik denk dat ik de klasgenoten 
ga missen omdat we toch naar veel verschillende scholen gaan. 

 
Duncan: ik heb een heel leuk kamp gehad, het klimmen bij Avatarz vond 
ik erg gaaf om te doen. Het was erg gezellig met elkaar. Het grote 
schoolplein ga ik volgend jaar wel missen en het voetballen met elkaar.  

 
Joost: ik ga meneer Mohammad missen. Hij is altijd heel erg aardig en 
je mag hem soms helpen met klusjes. De buitenlessen vond ik leuk 
omdat je normaal in je schrift werkt en het buiten spelen ga ik missen. 
Wij voetballen altijd met elkaar.  

 
Emma: het schoolreisje van vorig jaar was leuk, we gingen toen naar 
Hellendoorn toe. Het kamp was wel leuk, het weerwolvenspel hebben 
we vaak gespeeld en was erg leuk om te doen. Vooral andere kinderen 
overtuigen vond ik erg leuk ondanks dat ze dachten dat ik vaak een 
weerwolf was.  
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Ids: ik speelde vroeger als kleuter vaak met Knex, ik maakte een auto 
van de Knex of ik speelde met de grote blokken. Ik vond dat erg leuk. Ik 
heb zin om de musical op te voeren, ik ben Levi, de zoon van de buuf en 
ik mag nog een solo zingen! 

 
Felice: ik vond de schoolreisjes altijd wel leuk en de Bleek stage vond ik 
ook heel erg leuk, dat hadden we vroeger. Dat is een soort playbackshow 
met alle klassen. Ik denk wel dat ik het weinige huiswerk ga missen 
volgend schooljaar.  

 
Joep: ik vond het kamp heel erg leuk. Alles was leuk aan het kamp. Het 
klimmen bij Avartz, het zwemmen, het weerwolvenspel en voetballen 
met elkaar. Ook de schoolreisjes vond ik erg leuk, Hellendoorn was de 
leukste bestemming. Ik ga missen dat ik volgend jaar niet meer naar 
school kan lopen.  

 
Jip:het kamp natuurlijk! Het was heel gezellig met elkaar, het klimbos 
vond ik super gaaf om te doen. De gym van meneer van Thijs was altijd 
leuk. Ook het samen spelen met elkaar in de pauze ga ik missen! 

 
Merle:ik vond alles op zich wel leuk, het leren is wat minder. Maar de 
klas is wel heel erg gezellig. Ik heb zin in de musical en het uitkruien van 
school maar ook aan de vakantie heb ik wel zin! 

 
Jelt: het buitenspelen ga ik het meest missen. Het kamp was het leukst 
afgelopen jaar, het was grappig met elkaar. Ik heb wel zin om volgend 
jaar naar Delden te gaan! 

 
Maud: ook ik vond het kamp super gaaf. Ik vond alles daar leuk, het 
klimmen, het zwemmen, het samen spelen, de escape room. Ik ga 
meneer Mohammad missen, hij is altijd heel erg aardig en vrolijk voor 
iedereen.  
Op de foto zien jullie de kinderen van groep 8 op kamp. Hier hadden ze 
net geklommen in het klimbos van Avatarz.  

 
Namens alle leerkrachten van IKC De Bleek wensen wij deze kinderen 
heel veel succes en plezier toe volgend jaar op de middelbare school! 
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                                                             Met vriendelijke groet, Anne Ensink 

 
 

BEDANKT voor je hulp, hopelijk volgend jaar weer 
De Pinksterfeesten zijn weer geweest en ik hoop dat iedereen het net zo 
leuk heeft gehad als ik.... Zoals ik in de vorige BBB ook om hulp heb 
gevraagd voor de diensten van de muntenkassa doe ik dat nu ook alvast 
weer voor volgend jaar en op volgende jaren. 
Op de lijst die ik heb doorgekregen van mijn voorganger staan een aantal 
mensen op waarvan alleen het vaste telnummer opstaat en die niet meer 
in gebruik is.....mijn excuus daarvoor. Dus bij deze: 
 
Mocht je ons vrijwilligers clubje volgend jaar en de komende jaren willen 
en kunnen versterken dan hoor ik het heel graag. 
Ik zet je dan bij op de lijst en dan neem ik zodra Pinksteren in aantocht 
is contact met je op en kunnen we samen kijken welke dienst je kunt en 
wilt draaien. 
Ik ben te bereiken op nr. 06-52140334 (stond in de vorige BB 
verkeerd...) of op email adres ilse.pot@outlook.com. 
Alvast bedankt en hopelijk tot horens.                              Mvg Ilse Pot 

 
 

mailto:ilse.pot@outlook.com
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Tsja, kan een keer gebeuren; foutje, bedankt… 

 

 
Elke woensdag van 12.30 tot 16.30 uur op het kerkplein Beckum 

Volop BBQ vlees en verse maaltijden – bestellingen mogelijk –  
marktwagen@vleesbedrijfdehoeve.nl – tel. 06-42877008  
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Sportpark “De Kruud’nhof” 
Het voetbalseizoen zit er weer op. Na twee jaren met de nodige corona 
perikelen hebben we eindelijk weer een volledig seizoen kunnen 
voetballen en dat geeft een goed gevoel. Zoals gebruikelijk worden de 
velden na het voetbal seizoen weer klaar gemaakt voor het nieuwe 
seizoen. Wat is er allemaal gebeurd? 
 
Hoofdveld (veld 1) 
Na vele jaren is er eindelijk weer groot onderhoud gepleegd aan het 
hoofdveld en dat was ook hoognodig. De toplaag is verwijderd, het veld 
gefreesd en in een dakvorm geschoven. In het vijf meter gebied is een 
hybride mat aangelegd. Hierdoor is er minder veldschade. Net als in het 
hybride veld is hier ook een sproei installatie aangelegd en werkt 
inmiddels naar behoren. Het veld wordt al mooi groen en we verwachten 
dat we in ieder geval met de pupillen/junioren met de start van het 
nieuwe seizoen op dit veld kunnen voetballen. Of dit ook voor de 
senioren geldt, wordt op dat moment beoordeeld.  
Niet alleen het veld heeft een opknapbeurt gehad maar ook de complete 
bestrating en hekwerk. Het nieuwe tegelpad is inmiddels met hulp van 
vele vrijwilligers aangelegd en ziet er perfect uit. Namens TVO wil ik alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Ook wordt er binnenkort een nieuw 
hekwerk geplaatst en net als bij het hybrideveld gaan we zelf een deel 
van het hekwerk plaatsen en doen we wederom een beroep op onze 
leden. 
 
Hybrideveld (veld 2) 
Het lijkt een prachtig veld maar we zijn nog niet tevreden; te hard en op 
sommige plekken te nat. Na veel overleg met de gemeente en de 
aannemer Hofmeijer is de kogel eindelijk door de kerk. 
Proefondervindelijk is gebleken dat de toplaag onvoldoende water 
doorlaat waardoor de grasgroei achterblijft en daardoor het veld te hard 
blijft, dit is tevens de oorzaak dat op sommige plekken het water 
onvoldoende de onderlaag in kan. Door een deel van de toplaag te 
verwijderen en te vervangen door grof zand en door een aantal keren te 
vertidrainen, verwacht de aannemer Hofmeier het probleem op te 
lossen. Het veld is voor aanvang van het nieuwe seizoen weer 
bespeelbaar. 
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Veld 3 
Dit veld heeft inmiddels ook zijn behandeling gehad. Door te bezanden 
en opnieuw door te zaaien, verwachten we een egaler veld. Dit veld 
wordt handmatig gesproeid en wordt nauwlettend in de gaten gehouden 
door Theo Wijlens en Harrie Annink. Voor aanvang van het nieuwe 
seizoen is ook dit veld bespeelbaar. 

John Frongink, Voorzitter TVO 

 
WIST U DATJES… 
De laatste schermutselingen zijn geweest in de diverse competities.  
TVO JO12 sloot het seizoen af met een 5-3 zege op Sp. Overdinkel en 
TVO5 remiseerde tegen Rietmolen met 3-3. Het 3e pakte de volle buit 
tegen Unisson met 4-3 en TVO2 sloot een goed seizoen af met 2 zeges, 
resp. met 2-0 op Neede en uit bij VIOSB met 2-4. Bij het 2e waren dit 
seizoen nogal eens problemen met spelerskrapte (oa. door late 
afmeldingen!). Desondanks is een prima 2e plaats in de 
eindrangschikking bereikt. 
 

TVO1 verkeerde na weer een nederlaag bij Borne in zwaar weer, maar 
herpakte zich met een prima zege tegen Avanti, 1-0. Bij Losser werd met 
een 1-1 gelijkspel de competitie ontspannen afgesloten na perioden van 
pieken en dalen. Tenslotte is nu drie jaar 3e klassenbehoud gerealiseerd! 

 
Eindstanden TVO voetbal 2022 
TVO JO 12    5 – 9  3e plaats (voorj. comp.) 
TVO/HOEVE JO 15  11 – 21 3e plaats 
TVO/HOEVE JO 17  10 – 9  8e plaats 
TVO/HOEVE JO 19  10 – 17 3e plaats 
TVO5    20 – 21 8e plaats 
TVO4    20 – 28 7e plaats 
TVO3    20 – 27 7e plaats 
TVO2    20 – 28 2e plaats 
TVO1    26 – 33 8e plaats 

Door de bank genomen hebben alle teams prima gepresteerd, TVO 
waardig. Op naar het nieuwe seizoen!! 
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Mooie slotmiddag van de handbal-voetbaljeugd 
tegen vaders en moeders 

 
 

Volop vertier en strijd op het handbalveldje en het voetbalveld. Alle 
jeugdteams handballen en voetballen tegen papa’s, mama’s (en 
ingevlogen neefjes, broertjes etc.). 
Nadien een gezellig samenzijn met o.a. springkussen en een goed 
verzorgde BBQ onder leiding van Jarno Blanken. TVO Jeugdbestuurslid 
Jari Sigger leidde alles in goede banen. 

                                                          Danny Ottink 
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Op de valreep; TVO jeugdspelers (van schoolgroepen 6, 7 

en 8) vertrekken naar het jeugdkamp vanaf het Geertmanpleintje. 
Zo’n 30 jongens en meisjes van TVO voetbal- en handbal popelen 
op het Geertmanpleintje om te vertrekken vrijdagmiddag. 
Begeleidt door het ervaren team, dat al vele jaren vol creatieve 
ideeën met dit bijltje gehakt heeft. Een vd leiders van het eerste 
uur Tom Ellenbroek geeft het startsein! 
 

 

 
Datumbank  
16 juli  Oud papier 
20 aug  Oud papier 

23 aug  Zonnebloem | Ontmoetingsdag | De Gebrande Waateren 
26 t/m 28 aug Volksfeesten Oele 

1 sept.  OVBO | Gastspreker 

3 sept.  TVO Tennis | Starttoernooi voor alle leden 
17 sept. Lus van Beckum 

17 sept.  Oud papier 
4 okt.  Zonnebloem/Ouderensoos | 75 jaar bevrijd | ‘t Proggiehoes 

12 okt.  AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes 
15 okt.  Oud papier 
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8 nov.   AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes 
15 nov.  Informatieavond H. Blasius | 19.30 uur | Wapen van Beckum 

15 nov. OVBO | Thema-avond 

*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 

18 juli t/m 26 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

DEZE MAAND… in één ludieke volzin     
Met de Pinksterdagen is het in Beckum sinds jaar en dag D-Day waar we de 
laatste twee jaar trouwens verstoken bleven van de Pinksterfeesten vanwege 

corona, ging het dit jaar weer volop loos op het Ossenveeld en de St. 
Zomerfeesten had meteen een nieuwe opzet gekozen die menigeen goed is 

bevallen en dat smaakt dus naar meer en ja, er ging wel eens iets mis en die 

kleine ‘kink in de kabel’ is een goed leermoment voor volgend jaar, hetgeen 
onverlet laat dat een zorgelijk punt benoemd mag worden, want de logistiek 

leerde dat feestgangers die in het donker huiswaarts keerden - vanaf 
Ossenveeld tot rotonde - ‘het licht in de duisternis’ duidelijk misten, wat voor 

een aantal vervelende consequenties had, maar geen nood; de Pinksterfeest-

organisatie zal zich buigen over deze netelige kwestie en volgend jaar meer 

helderheid verschaffen…. 

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 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl

