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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…………….……………………………….9 
 

LAATSTE – WEEK - NIEUWS…  
Gelezen in Rond Haaksbergen; vogelvereniging Vogelvreugd is dan na 
een tijd van verdere samenwerking officieel opgegaan in de nieuwe 
vereniging Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken met Theo 
Waanders als voorzitter. Afgelopen weekend werd de eerste 
tentoonstelling gehouden in het Schuttershoes te Haaksbergen. 
 

Activiteiten  basisschool de Bleek;  vorige week met groep kinderen  op 
de schaats bij ijsbaan Enschede; mooie ervaringen en enthousiast! 
 

Ook werd een spook-speurtocht gehouden voor een groep oudere 
kinderen; het was spannend, leerzaam ‘en soms wel griezelig  toen we 
in het donker door het bos moesten lopen’.  
 

De Blasiuskerk Beckum gaat toch in juli 2023 pas sluiten! Nadere info  
verderop in deze BBB… 
 
Helaas, ook zondag bleef TVO1 voetbal met lege handen thuis tegen 
Ruurlo. De formatie deed haar uiterste best, maar extra blessures zijn 
bijna niet op te vangen. Na de 0-1 score werd door Pim Veldhuis na 
assist van Jorn van Laar 1-1 gemaakt, maar na de 1-2 ruststand moest 
TVO passen. Eindstand 1-4. ‘Nog 18 wedstrijden te gaan’ zal een 
eeuwige optimist zeggen, maar we houden moed… 
 
Ook in deze BBB doet de Dorpsraad Bruisend Beckum verslag van haar 
activiteiten middels een extra inlegvel!!! LEES HET EN JE WEET HET. 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 21 DECEMBER 2022 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 9 2022 
pagina 3 

 

Wat U Leest In Deze November BBB 
 

• TOEKOMST H.BLASIUSKERK BECKUM 
• NIEUWS VAN AED WERKGROEP 
• INTOCHT SINTERKLAAS 
• OLIEBOLLENACTIE 

• KERSTBAKJES 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 
• 20 VOORZETTEN OP…. NICOLE KAMPHUIS 
• BECKUM TOEN EN NU 
• OPSTAPAVOND BECKUMER OSSENS 
• PITAMIENTJES…. DE JEUGD AAN HET WOORD 

• KERSTMARKT BOEKELO 
• JEUGDRAAD BECKUM 
• OPEN LUCHT THEATER PASTOOR OSSE 
• OPGAVE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
• LUK AKKEFIETJES 

• VIERINGEN H. BLASIUSKERK BECKUM 
• KERSTMARKT IN BECKUM 
• OSSENNIEUWS BECKUM 
• DATUMBANK 
• WAT IS’T WAT 
• BLASIUSKERK TOCH LANGER OPEN 

• WIST U DATJES 
• ANS MULDER STOPT ALS ZONNEBLOEM VRIJWILLIGER 
• JUBILARISSEN BIJ DAMES-HERENJKOOR 
• SNERTSTRAAT MET MEGA-LEVERWORST 
• DEZE MAAND IN EEN LUDIEKE VOLZIN 

• MIDWINTERFEESTEN BECKUM 
• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 
• EXTRA MIDDENBLAD; ACTUA DORPSRAAD BECKUM 
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Toekomst H. Blasius Beckum 
Op dinsdag 15 november was er een informatieavond georganiseerd 
door de Locatieraad van Beckum, het pastorale team en het 
parochiebestuur. Wat al jaren in de lucht hing en wat door corona was 
uitgesteld, werd nu dan toch werkelijkheid: op uiterlijk 1 juli 2023 
sluit de H. Blasiuskerk zijn deuren.  

 
De hoorzitting, die bij het proces van kerksluiting hoort, vond al plaats 
op 30 januari 2020 en de insteek was toen om per 1 juli 2020 de kerk te 
sluiten. De zienswijzen die ingediend werden, gingen vooral om het feit 
dat de periode tot 1 juli te kort was, gezien vanaf 30 januari. Mede door 
deze zienswijzen en de coronapandemie is kerksluiting verder vooruit 
geschoven in de tijd.  
In die periode heeft men in Beckum niet stilgezeten. 2,5 jaar geleden 
ging een bus vol Beckumers naar twee Multi Functionele Accommodaties 
om te kijken hoe zo’n proces in zijn werk gaat. En op 12 november ging 
vanuit de Dorpsraad Bruisend Beckum wederom een bus richting twee 
van deze accommodaties voor ideeën voor ons kerkgebouw. 
Uiteraard is er verdriet en emotie bij de kerksluiting en het ligt dan ook 
overal aan: aan het bestuur, aan kardinaal Eijk en aan het bisdom 
Utrecht. Doordat de vitaliteit steeds minder wordt en er de afgelopen 10 
jaren amper dopelingen, communicantjes, vormelingen en huwelijken 
plaatsvinden in ons kerkgebouw, is het een utopie om zo’n gebouw op 
deze manier in stand te houden. En dan spreken we nog niet eens over 
wekelijkse kerkgangers. Beckum heeft een trouwe groep vaste 
kerkgangers, maar dat worden er door natuurlijk verloop steeds minder 
en er is geen aanwas meer van onderop. Het merendeel van Nederland, 
en dus ook in Beckum, staat liever te kleumen langs het voetbalveld dan 
te kleumen in een kerk die anno 2022 niet verwarmd wordt wegens de 
hoge gasprijs. 
 

En nu? De Vrienden van Blasius en de Dorpsraad gaan de kar trekken 
om het gebouw een nieuwe invulling te geven en zo het gebouw te 
behouden voor Beckum. Dit vergt veel tijd, inzet, creativiteit en 
doorzettingsvermogen. Maar dit wordt door deze mensen ook volop 
ingezet. Op 1 juli ligt er hopelijk een plan voor behoud van ons mooie 
kerkgebouw. Wordt vervolgd. 

Bernadette Morskieft 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM 
 

Collecte AED 
In week 50 (12 t/m 19 
december) is de 
collecte voor de 
werkgroep AED. Voor 
dit jaar een belangrijk 
moment voor de 
werkgroep om te ervaren 
hoe belangrijk de 
activiteiten van de 
werkgroep AED voor Beckum zijn.  
 
De Dorpsraad, onze ‘werkgever’, heeft dit jaar het omgevingsprogramma 
Beckum als doel gekozen voor de Rabo ClubSupport en hiervoor € 616,56 
uitgereikt gekregen, een heel mooi wel te besteden bedrag! 
 

De doelen van de werkgroep AED Beckum zijn sinds de oprichting in 
2009, tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad, onveranderd 
gebleven, te weten: 
1. Werven en opleiden van voldoende (bij HartslagNu aangemelde) 

burgerhulpverleners in Beckum en omgeving; 
2. Zorgen voor voldoende reanimatie- en AED-cursussen (bediening 

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

Beckum; 
4. Genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te 

realiseren o.a. via sponsoring, donaties en collectes. 
 

Cursussen reanimatie/AED Beckum & Oele 
Dit jaar zijn er twee beginnerscursussen gegeven met in totaal 27 

deelnemers; 7 vanuit Beckum en 20 vanuit Oele. Fijn dat er nog steeds 

nieuwe mensen deelnemen en het belang hiervan inzien. Ook zijn er vier 

herhalingscursussen geweest in Beckum en vier in Oele. Voor de 

herhalingen wordt iedereen ingepland. Graag altijd reageren zodat 

we een goede planning kunnen maken.  

https://hartslagnu.nl/
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De laatste tijd zijn er weer veel no shows of late afmeldingen waardoor 

onnodige kosten ontstaan en dat is natuurlijk jammer. 

 
Belangstellenden voor een beginnerscursus: mail naar 
hartvooroele@live.nl of aed-beckum@outlook.com om je op te geven. 
Via deze mailadressen kun je ons ook benaderen betreffende 
wensen/vragen over de herhalingscursussen of andere vragen. 
 

De cursisten die in oktober hebben deelgenomen aan de 
beginnerscursus: vanaf deze weg gefeliciteerd en bedankt voor jullie 
inzet!  
 

Ter info 
• Kun je in Beckum of Oele geen beginnerscursus of herhalingscursus 

volgen, kijk dan eens op: https://www.reanimatieopleidingen-
twente.nl/ naar de mogelijkheden, 

• De werkgroep AED Beckum valt onder de Stichting Dorpsraad 
Bruisend Beckum, 

• De werkgroep is eigenaar van twee AED’s (pinautomaat Beckum & 
afhaalpunt Kamphuis Mengvoeders), 

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

• Er zijn bij deze drie AED’s verwijsborden geplaatst, 
• Beckumers die zich aanmelden bij HartslagNu krijgen een korting van 

€10,- op de cursuskosten, dit wordt uit de AED-pot betaald, voor 
overige bijzonderheden, zie de site. 

 
Informatie is te vinden op de site van de Werkgroep AED Beckum 
(www.beckum.nl/site/dorpsraad/aed) of vraag ernaar bij een van 
de werkgroepleden.  
 
Informatie vragen, opmerkingen of opgeven voor een cursus kan ook 
per mail: aed-beckum@outlook.com of via WhatsApp: 06-46525076. 

 
Groeten van 

Christel Pelle, Pascalle Ypkemeulen, 
Sonja Mulder, Annet Freriksen en Rita Temmink 

 

mailto:hartvooroele@live.nl
mailto:aed-beckum@outlook.com
https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/
https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/
https://www.tukkerij.nl/
https://www.beckum.nl/site/dorpsraad/aed/wp-content/uploads/2020/06/20200614_Overzichtkaart-AED-in-Beckum-eo-2.pdf
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/cursus-reanimatie/
https://www.beckum.nl/dorpsraad/aed/
mailto:aed-beckum@outlook.com
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OLIEBOLLENACTIE VRIJDAG 30 DECEMBER 2022 
Vrijdag 30 december is het weer zo ver; tijd voor de jaarlijkse 
oliebollenactie van TVO! De jongens en meisjes van TVO komen in 
november/begin december thuis bij u aan om uw bestelling op te nemen. 
Op vrijdag 30 december gaat in alle vroegte de bakploeg aan de slag om 
de lekkerste oliebollen van Beckum te bakken. Deze worden dan vanaf 
9.00 uur ‘s morgens bezorgd door de jongens en meisjes van TVO. 
In het geval dat u niet thuis bent of u geen kans hebt gezien om de 
bestelling op te geven, is het ook mogelijk om uw bestelling online via 
www.beckum.nl of telefonisch aan Arjan Annink (06-33830579) of 
Tom Ellenbroek (06-51862339) door te geven. Dit kan tot uiterlijk 
donderdag 29 december 12:00 uur. 

Tom Ellenbroek 

 
Kerstbakjes 
De kerstdagen staan weer voor de deur. Ook dit jaar staat er weer een 
kraampje met zelfgemaakte kerstbakjes. U kunt het kraampje vinden 
aan de Deldenerdijk 73 (tegenover Dierenkliniek de Hagmolen) in 
Beckum. Ook kunt u mij vinden op de kerstmarkt in Beckum op 
woensdag 21 december.  
Tevens kunt u een kerstbakje of grafstuk bestellen zodat het naar uw 
wensen gemaakt kan worden. 
Hopelijk tot ziens/horens.                                Ilse Pot 06-52140334 

 

http://www.beckum.nl/
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
In november zijn we creatief bezig geweest, knutselen met 
Dianne Groothuis. Na veel getimmer en strijken met lijm op 
planken was iedereen druk om er iets moois van te maken. 
Tussendoor een pauze met een hapje en een drankje en tijd 
om gezellig bij te kletsen. Daarna de creatie afmaken en 

allemaal met iets moois naar huis. Dianne dankjewel voor je inzet en 
enthousiasme! 

 
We gaan weer kniepertjes bakken en deze verkopen we op de 
kerstmarkt op 21 december a.s. Hiervoor organiseren we de 
‘Beckumse kniepertjes bakdag’ op dinsdag 20 december a.s. bij 
de fam Jannink. Alle leden ontvangen binnenkort een mail met informatie 
dus…. HOU JE MAILBOX IN DE GATEN!! En wat heel leuk is; de 
opbrengst komt ten goede van onze kas, dus wie niet kan helpen, kan 

altijd nog helpen door kniepertjes te kopen 😉! 

 
Vrijdag 16 december is het tijd voor de DECEMBERAVOND. De buurt 
‘Stepelo’ organiseert de avond en is al druk bezig met de 
voorbereidingen. Wij laten ons verrassen! 

Tot snel! Bestuur Vrouw Actief Beckum 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 9 2022 
pagina 9 

 

Twintig voorzetten op…..         Nicole Kamphuis 
 

Of het toeval is? Geen 
idee, maar het zal wel 
ergens in de sterren 
geschreven staan. Drie 
weken geleden raakte 
de schrijver dezes na 
een valpartij lelijk 
geblesseerd aan zijn 
linker heup en kon zich 
noodgedwongen een 
tijd slechts moeizaam 
voortbewegen. 
 
Maar daags daarvoor was 
al een afspraak gemaakt 
met de kandidaat voor de 
rubriek Twintig Voorzetten. 
En, toeval of niet, diezelfde 
avond raakte zij flink geblesseerd aan haar linkerpols tijdens een 
handbalpartij en is voorlopig uitgeschakeld! Hoeveel pech kun je 
hebben…. Na deze verwarrende intro over tot de orde van de dag. 
 
Bij de speurtocht naar nieuwe kandidaten voor de Twintig Voorzetten in 
BBB belanden we op bekend terrein. We leggen ons oor te luister in 
Beckum aan het einde van de Engelbertsweg rechts, waar drie families 
Kamphuis wonen. De dochter des huizes heeft naast haar gezin een 
zelfstandige ZZP baan. Met als specialisatie administratieve begeleiding 
en ondersteuning van een aantal bedrijven. Daarbij ademt in het hele 
gezin elke dag een sfeer van sporten, zowel voor TVO handbal als 
voetbal, zowel in competitiesfeer voor de kinderen (als halen/brengen 
bij wedstrijden) en leiding - en bestuurswerk voor TVO door haar en haar 
partner Danny. 
 
Inderdaad, we hebben in deze rubriek onze pijlen gericht op Nicole 
Kamphuis. Ze was jaren actief in de hoofdmacht van TVO handbal. En 
vervulde vervolgens diverse functies bij de handbal, zoals bestuurslid en 
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trainster van jeugdteams. Bij de basisschool had ze jaren zitting in het 
ouderencomité en voor het Oranjecomité (thans Koningsdagviering) 
heeft ze ook een coördinerende rol. Onvermeld mag niet blijven dat ze 
bij Kamphuis enkele keren met succes ‘een nest’ hondjes hebben 
gekweekt met de hond Fenna. Een lobbes van een hond die weliswaar 
bij het minste of geringste aanslaat, maar bij herkenning al kwispelend 
meteen de liefste hond is. Om het CV van Nicole compleet te maken; als 
huiselijke bezigheid onderscheidt ze zich periodiek ook met het 
schilderen van de hoge gevels van hun huis. Scheelt dus voor de anderen 
een slok op een borrel! 
 
Hoog tijd nu voor de Twintig Voorzetten op Nicole Kamphuis! 
  
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
39/partner Danny, drie kinderen (Maud Romee en Tieme)/ZZP-er 
administratieve dienstverlening/onze hond Fenna, sport en spelletjes. 
 
De sportcarrière: 
Mijn hele leven (op enkele periodes na i.v.m. zwak gestel) gehandbald. 
Tennis doe ik ook graag en af en toe een volleybaltoernooitje. 
 
Het hoogtepunt: 
De jaren in het eerste dat we in de hoofdklasse speelden en met busjes 
het hele land doorgingen. We hadden een mooi team met veel 
gezelligheid 
 
TVO1 handbal heeft jaren hoofdklasse gespeeld. Nu een stapje 
lager, maar die hoofdklasse wordt met de huidige jonge selectie 
wel terug veroverd: 
Dat verwacht ik zeker, er zit veel talent in het huidige team maar ook in 
de jeugdteams. 
 
Je speelt momenteel recreantencompetitie, hoe staat het team 
ervoor? En de opgelopen blessure is een ongelukkige polsbreuk, 
hoe nu verder? 
Ho-ho wij spelen in de Midweekse competitie :-) momenteel in poule 1, 
wat zeker uitdagend is voor ons team. Wat betreft de polsbreuk: 
binnenkort operatie en daarna hoop ik op een spoedig herstel. 
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Heel wat anders; wat is jouw advies aan Louis van Gaal; in het 
Nederlands elftal in het doel zetten; Cillesen, Pasveer of Bijlow 
of anders? 
Lastige keus geen topkeepers, hoor net dat Cillesen niet meegaat, ik zou 
voor Bijlow gaan. 
 
Je volgt de prestaties van de kinderen op de voet; tot nu toe 
zeker talentvol, maar halen ze de handbal- en voetbalselectie 
van TVO? 
Tot nu toe vinden ze het vooral heel erg leuk en zullen ze - schat ik nu 
in - daar zeker voor gaan. 
Over jouw begeleidingstaken middels het oudercomité op 
school, hoe  gaat dat? 
De penningmeestertaak heb ik al een tijdje geleden overgedragen aan 
Hinman Pasman. Is prima te doen! 
 
En in het verlengde daarvan; Koningsdag viering was - zeker dit 
jaar- een topdag voor heel Beckum: 
Ja, dat was het zeker veel gezelligheid op en rond het schoolplein voor 
jong en oud. Voor herhaling vatbaar, binnenkort staat het eerste overleg 
weer gepland! 
 
Jij en de hele familie volgt het sportgebeuren in Nederland op 
de voet met FC Twente als leidraad; schets even de situatie: 
Klopt alle 5 gek van sport kijken dus geen onenigheid over wat erop 
komt. De wedstrijden van FC Twente liefst met z’n allen en/of met de 
buren/vrienden samen kijken. Steevast het weekend afsluiten op zondag 
met het bord op schoot. 
 
Een gewetensvraag, wordt er nog een worp puppy’s geboren? 
Dat denk ik wel, het was een hele bijzondere ervaring. Fenna had twee 
grote nesten en we hebben ook bij moeten voeren, wat intensief was 
maar ook heel mooi om te doen. Tot op de dag van vandaag heel veel 
enthousiaste reacties en foto's van de nieuwe eigenaren. 
 
Nederland kent wereldtoppers op sportgebied. Geef de juiste 
rangschikking aan: Mathieu v.d. Poel, Annemarie van Vleuten, 
Max Verstappen, Femke Bol, Maikel van Gerwen. 
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Niet te doen/vergelijken! Maar als ik moet kiezen, ga ik toch eerst voor 
de dames. Annemarie van Vleuten, Femke Bol, Mathieu vd Poel, Max 
Verstappen, Maikel van Gerwen. 
 
Vind jij het ook zo erg voor die wappers en oproerkraaiers die 
veel te vaak, ook via social media, de pers halen? 
Zeker genoeg gekkies rondlopen in Nederland. Weinig aandacht 
schenken en wel harder aanpakken. 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/bloemen water 
geven/krant lezen, met de mobiel het nieuws volgen/hond 
uitlaten/(of anders): 
Danny bijna altijd eerder wakker dan ik dus de helft valt af haha 
toiletteren - aankleden - kinderen wekken soms - samen ontbijten - 
nieuws luisteren/lezen. 
 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor 
ouderen, want de jeugd is meer voor social media: 
Voor de actuele zaken andere media geschikter maar voor alle overige 
nieuws/weetjes en interviews prima maandblad!! Goed gezegd, mag ik 
blijven in de familie?!? 
 
Bouwen in Beckum en rap een beetje…: 
Daar valt of staat alles mee. Veel respect voor iedereen (nieuwe 
Dorpsraad oa!) die zich blijft inzetten hiervoor! 
 
Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of 
Chinees:  
Stamppot!! Heerlijk liefst met (te vet) stuk vlees erbij, diner met 
kaarslicht (te) lang geleden, Chinees en pasta ook prima. 
 
Humor is van 't Hek, Sluipschutters, mr. Bean, Finkers, Jochem 
Myer ,Theo Maassen of….: 
Mwah, eigenlijk allemaal wel! 
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Over het algemeen vermaak ik me ook prima dichtbij huis, maar ooit zou 
ik nog wel eens een mooie reis naar de Nederlandse Antillen willen 
maken. 
 
Ze kunnen me 's nachts wakker maken voor: 
Voor een uitzonderlijk mooi sportevenement of wedstrijd wil ik de wekker 
nog wel eens zetten. Verder functioneer ik het beste met acht uur slaap, 
haha. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Zou het dan in Qatar gaan lukken????? 

 
Beckum toen en nu 

 
Weer zo'n prachtige foto uit 1954. De eerste motorcrossers op de eerste 
wedstrijdbaan in St. Isidorushoeve. (was de racekoele van PearikBeand 
naast de Schoolkaterdijk!).  
V.l.n.r. Gerrit Asbreuk, Henk ter Avest en Jan ten Thije (de latere 
Europese topper - Ned. kampioen zijspannen met broer Theo!) 
KeisJantje en Theo dus… 
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Pitamientjes…. De jeugd aan het woord 

Voor mij zit Ellique Dragt uit groep 7 van onze school. Ellique is 11 jaar 
oud en woont samen met haar ouders en hond Zoë in Beckum. Zoë is 
een zwarte jachthond met witte poten en heel erg lief maar ook 
ondeugend. In december wordt Zoë 7 jaar en krijgt zij op haar 
verjaardag meer brokjes dan normaal. 
 
In de vrije tijd zit Ellique op handbal, bij TVO samen met haar 
vriendinnen in een team. In Beckum heeft ze twee keer training van de 
D-jeugd en op zondag vaak een wedstrijd. De eerste wedstrijden van 
het seizoen zijn allemaal gewonnen. En het team staat bovenaan in de 
competitie. In het veld kun je Ellique vaak vinden in de hoeken. 
Daarnaast gaat ze ook naar de Twentse Handbalschool, elke zaterdag 
en maandag om de week naar de Iispa in Almelo. De training in Almelo 
zijn anders dan bij de club. Je wordt vooral getraind in de dingen die je 
nog moeilijk vindt. 
 
In het weekend en in de vrije tijd 
vindt ze knutselen erg leuk om te 
doen. De komende tijd is ze bezig 
met surprises maken, drie surprises 
moeten er in elkaar geknutseld 
worden. Eén voor school, één voor 
de handbal en eentje voor thuis. 
Helaas kunnen we niet vertellen wat 
ze heeft gemaakt, dat is een geheim 
voor de kinderen uit Beckum. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek is 
Ellique onze voorleeskampioen 
geworden van school. In de hal 
gingen meerdere kinderen een stuk 
voorlezen en Ellique deed dat het 
beste. Binnenkort mag ze meedoen 
aan de Voorleeswedstrijd van 
Hengelo. Heel veel succes alvast! 
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Afgelopen herfstvakantie was Ellique jarig en heeft ze een mooie nieuwe 
fiets gekregen. De knutselkast is weer aangevuld met veel 
knutselspullen. En zeker nog erg belangrijk om te vermelden, Ellique 
houdt van shoppen en spelletjes spelen. Bij een frustrerende spelletjes 
(bijvoorbeeld mens erger je niet) is het soms lastig om tegen het verlies 
te kunnen, bij andere spelletjes kan ik dat wel! Het favoriete spel is Halli 
Galli. 
 
Tijdens het interview kwam het spel Dodelido ter sprake. En praten over 
een spelletje heeft geen zin, het interview zijn we dan ook maar mee 
gestopt. Ellique ging gezellig met juf Laura en mij het spelletje spelen. 
Even testen of ze tegen haar verlies kan. Helaas weten alleen wij wie er 
heeft gewonnen. 

 
Kerstmarkt Boekelo 17 december 
Op zaterdag 17 december van 17:00 tot 21:00 is er weer kerstmarkt in 
het centrum van Boekelo. Kom in de stemming en sfeer van kerst en 
geniet van een gezellig samenzijn in het dorpscentrum. We rekenen op 
veel kraampjes met mooie huis- en tuindecoraties, sieraden, cadeau 
artikelen en een scala aan lekkernijen: warme winterse wafels, glühwein, 
chocomelk en tal van andere culinaire hapjes en drankjes. Natuurlijk 
ontbreken muziek en zang niet. Verder exposeren kunstenaars in 
verschillende winkels en horecagelegenheden met schilderijen, beelden 
en andere kunstuitingen. Voor de kinderen is er ook weer volop plezier 
te beleven op de schaatsbaan en/of glijbaan met sleetjes. Daarnaast 
hopen wij dat kinderen voor heel veel extra sfeer en gloed gaan zorgen 
door mee te doen met het lichtjesproject en een petfles omtoveren tot 
kerstlichtje. 
 

De meeste winkels zijn ook open, maar houd er wel rekening mee dat 
de Beckumerstraat vanaf het Tegelhuys tot en met Hair by Paulien vanaf 
15:00 uur afgesloten is voor verkeer. Supermarkt Coop helpt klanten die 
veel boodschappen hebben en verder weg geparkeerd staan graag om 
de boodschappen in de auto te krijgen, maar handiger is het om uw 
boodschappen vroeger te doen.  
Wilt u zich nog opgeven voor een kraam, anderszins meedoen, of heeft 
u een vraag, neem contact met ons op via www.ondernemendboekelo.nl 
Graag tot ziens bij de kerstmarkt op 17 december. 

http://www.ondernemendboekelo.nl/
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Jeugdraad Beckum 
 
Sad nieuws, deze twee toppers 
gaan ons team verlaten! Loes en 
Maureen hebben lange tijd hun 
uiterste best gedaan voor de 
Jeugdraad, dus wij willen ze 
bedanken voor hun inzet! Hierbij 
je kans om ze nog even te 
bedanken voor al die leuke 
evenementen!  
(op de foto: Loes Bolks en Maureen ter Bekke)  

 
Maaaar niet getreurd, we hebben 
ook twee nieuwe toppers! Achter 
de schermen zijn ze al druk bezig 
geweest, maar Alisa Wielens en 
Collin Middelkamp nemen de 
plekken van Loes en Maureen 
over en gaan ons team 
versterken! Wens ze even een hartelijk welkom! 
 

 Alisa Wielens    Collin Middelkamp 
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Openlucht theaterspektakel Osse 
in volle voorbereiding! 

Trots kan ik melden dat we, voor alle onderdelen van de organisatie, 
vrijwilligers hebben gevonden die het voortouw willen nemen in het 
theaterspektakel. 
Zo is Aaron Leferink verantwoordelijk voor licht en geluid. Met 90 spelers 
en meerdere speellocaties is dat geen makkelijke opgave. De werkgroep 
Kleding en Grime wordt geleid door Annemarie ter Avest en Marga 
Nibbelink gaat haar daarbij assisteren. Ga er maar aan staan: alle spelers 
in de stijl van de jaren ’30 en ’40. Sponsoring wordt opgepakt door 
Angela Morsink, samen met Monique Busscher en Diane Hofstede. 
Zonder sponsoring geen “Osse”, een belangrijke taak voor de dames om 
een financiële basis op te bouwen. Jarno Vedders van Anno.nu ontfermt 
zich namens Levenslust over subsidies, een lang en lastig traject maar 
wel een belangrijke post in de financiering van dit theater. Kaartverkoop 
wordt opgepakt door Rob van de Brug en Arjan Lammers. In het voorjaar 
start de kaartverkoop via de website www.theaterosse.nl. Lobke 
Hofstede en Marianne ter Bekke nemen de horecataken voor hun 
rekening. De Logistiek is in handen van Paul ter Bekke, geholpen door 
dochter Maureen. Tribunes, tent, veiligheid, looproutes, zomaar een paar 
facetten waar over nagedacht moet worden. Het Decor wordt verzorgd 
door Martin Vossebeld: opbouwen van podia en de juiste sfeer op 
verschillende plekken creëren. De PR wordt gedaan door Inge en Arjan 
Lammers, die volop bezig zijn met de website, social media en reclame. 
 
Deze “kartrekkers” worden aangestuurd door Harry Lutkenhaus, een 
door Levenslust ingehuurde ervaren productieleider voor wie een 
theaterproductie als deze gesneden koek is. Hij heeft in de loop der jaren 
een draaiboek opgebouwd waarop alle disciplines terug kunnen vallen, 
een checklist en een tijdslijn welke ons houvast geeft. Bijgaande foto is 
genomen tijdens de eerste bijeenkomst met bovengenoemde 
werkgroepen. 
Nou lijkt het misschien alsof we rustig achterover kunnen leunen nu deze 
mensen aan de slag zijn gegaan. Maar niets is minder waar. We staan 
pas aan het begin van de totale productie en zonder hulp van derden 
gaan we het niet redden. De werkgroepen zullen dus een beroep doen 
op leden van Levenslust en andere vrijwilligers uit Beckum en omgeving. 
En mocht je nu al denken: ik steek mijn handen graag uit de mouwen 

http://www.theaterosse.nl/
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voor dit spektakel, geef dat dan even door aan één van bovenstaande 
personen of vul op www.theaterosse.nl het contactformulier in. Via dat 
contactformulier kun je ook aangeven of je de nieuwsbrief wilt 
ontvangen, zodat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws en 
wanneer de kaartverkoop start. 
Over PR gesproken, de sponsorcommissie kwam met het leuke idee om 

“pestoor” Osse bij evenementen en activiteiten in en rondom Beckum te 
laten verschijnen. Zo konden de bezoekers van de Hubertusviering 
onlangs genieten van “appels en peeren, ook veur gereformeerden”. 

Namens Levenslust, Arjan Lammers 
 

http://www.theaterosse.nl/
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Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2023 
In januari 2023 gaat de voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie van start 
voor kinderen van groep 4 van de 
basisschool. In juni kunnen zij hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
De voorbereiding wordt begeleid door de 
werkgroep Eerste Communie en een 
pastor. Deelname aan de voorbereiding 
kost € 50 (€ 40 Eerste Communie en € 
10 voor foto’s). Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit 
aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden dat financiële 
omstandigheden geen beletsel mogen zijn. 
 
Wij nodigen u uit voor de informatieavond over de Eerste Heilige 
Communie voor ouders op:  
-  Dinsdagavond 10 januari 2023 om 20.00 uur in de Petrus en 

Pauluskerk in Goor, Hengevelderstraat 24 in Goor. 
 
U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het 
pastoraal team, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de 
naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U 
ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug 
kunt sturen. 
Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 1 
januari 2023 op te geven. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor 
de eerste informatieavond in januari. 

Pastoor Jurgen Jansen 
Pastor Casper Pikkemaat 

Pastoraal werker Annet Zoet 

 
LUK AKKEFIETJES 
Hiegiejeene en aanverwaante kwakzalver deuskes roekerieje en 
poederzalve. Doar wi’k ’t efkes met gullie oawer heb’n. Want d’r wodt 
onmeunig völ oetegeem deur vrouwleu an dat niejemoodse spul oet de 
reclame. Woar a’j vrogger met ‘j pötje brilkrѐèm veur de heure en ne 
fleske oo-de-kolonje nen heel’n ѐène kwam. Ik heur’n laatst nog van 

mailto:secretariaat@pastoraalteam.nl
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Miejke van de Poederdeuze, dat ze nor zonne kwakzalveroamd hen 
wasse wes. Tja, moj net Miejke van dee Poederdeuze heb’n. Geeld zat 
en aait met dat broene zunnebraand-gezichte veuran. Mer ik beloaf oe, 
ie könt ng zovöl van den kroam op’t gezichte en oe lief striek’n, mer de 
reempels, püskes, wal’n oonder d’ oong en dubbele onderkin’n komt aait 
veur’n dag a’j de veatig en vieftig bunt passeart, dat doot ze. 
 
En dan dee hiegiejeene in’t waskehok. Kleare en berregood waske dea’j 
vrooger met greune zeep en omo. Rechtewoard steet in de badkamer 
ne hele riege an fleskes, tubes, spuitbuskes en alles-reinigerpröttel op’n 
bozum . En volng’s de reclame is dat – a’j fleenk de knippe trekt – de 
enigste oplossing veur de beste kloare waske en lekkere roekerieje. Brek 
mie de bek nig los, zol AambeeldsJakie – den as kluizenaar in ne 
planghutte leaft en gruwelijk oet’n hals stinkt – zeng. 
Enne, rechtewoard wod’t de weelde de leu ok de baas, al zo’j dat met 
dee kriesis en hoge stroom- en gas kos’n nig zeng, dat zo’j nig. Want 
wat dachie van het feit dat er leu bint dee’t zich zonne jakoetsie hebt 
anneschaft. Keal nog is ne moal, wat’n spektakel. Dan goat ze met blote 
gat is zo’n groot kuub met water zit’n. dat borrelt en dat döt en’ daamp 
slöt erof. Joa, ‘’ doarbie kom ie tot röste en ‘t is gezoond veur oe lief”,zegt 
de psiegoloong. Mangs zit ze d’r met’n tweej’n in, luk spöl’n met water, 
luk loer’n nor’n aander en biegeval nemt ze d ‘r ok nog ne borrel bie. 
Onthoolt noe ma van mie; doar keump geels gin goods van, dat döt nig. 
Ik zee mie al met oons Mina in zo’n groot kuub zitt’n in’t blote gat. 
Merakels nog is an too; ik zol nig weet’n hoo ik kiek’n mos. 

HekselmesienHarry 
 

Rocar-Tech Twente Rally was 15 & 16 oktober  
 

 
Klassementsproeven in 
en rond Hengelo; o.a. 
Stepelo-IsidorusHoeve-

Bentelo-Twekkelo en 
Arena bij servicepark 
Thales in Hengelo.  
(Foto facebook) 

Organisatievoorzitter Wouter Koenderink schatte aantal toeschouwers over 2 
dagen op 20.000 a 30.000 . Het was kortom genieten voor de vele liefhebbers 
van Rallysport! 

https://facebook.com/465855346929384
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VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
NOVEMBER 
Di 29 nov.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
DECEMBER 
Di 13 dec. r 09.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Za 17 dec  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 20 dec.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Vr. 24 dec.  18.30 uur Woord- en Gebedsviering/vrijwilliger 
Kijk op de website (www.heiligegeestparochie.nl/vieringen) en in Onder 
Ons voor het actuele vieringenrooster.  

Kerstmarkt Beckum!!! 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ook zullen wij deze avond loten verkopen om alle kerstwensen van jong en oud 
weer in vervulling te laten gaan. Weet jij nog iemand die je graag een hart 
onder de riem wilt steken dan mag je dat doorgeven aan Wendy Vossebeld 06-
510 235 67 of mailen naar kerstmarktbeckum@hotmail.com 
Gelukkig hebben we weer verschillende leuke kramen van eten tot knutselen, 
van drinken tot sieraden, van hapjesplanken tot muur en wanddecoratie, van 

http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
mailto:kerstmarktbeckum@hotmail.com
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tassen en accessoires tot kniepertjes, van bloem- en kerststukken tot 
schoonmaakspullen….. Dus ja zeker een reden om te komen. 
Ook voor de inwendige mens is wordt er gezorgd en zullen er verschillende eet 
en drink mogelijkheden er zijn. Houd je brievenbus in de gaten want de folder 
met informatie komen er aan. 
Graag zien wij jullie allen, jong en oud, op woensdag 21 december! 

 
Ossennieuws Beckum 

Herfst, herfst wat heb je te koop 
Man, man, man... 
vroeger zongen we 
nog vrolijk mee met 
juffrouw Yvette of 
juffrouw Astrid: 
‘Herfst, herfst, wat 
heb je te koop? 

Honderdduizend 
bladeren een hele 

hoop.’ Tegenwoordig met die inflatie durven we dat niet meer te zingen 
joh. Geld groeit ons niet op de rug. Herfst, leuk dat je wat te koop hebt 
maar ik moet de energierekening nog betalen en vrijdag wil ik nog naar 
't café. 
 

Dat Herfst naast een fijn bokbiertje in het café en een mooi kleurende 
natuur ook wat narigheid mee kan brengen hoeven we jullie, en zeker 
mister BBB Jan Ottink, niet uit te leggen. Het is ‘s avonds eerder donker, 
de dikke trui moet weer aan en het is ook niet echt mooi weer om te 
voetballen. Dat zien we dan ook aan de resultaten van het eerste van 
TVO. Gelukkig deden de handbalteams en jeugdteams van de voetbal 
het in het eerste weekend van november een stukje beter. Ze wonnen 
allemaal van Hengevelde. Lekker hoor! 
 
 

Als we het dan toch over sport en geld hebben... November is ook de 
maand van het WK voetbal. Lekker ongegeneerd een balletje trappen in 
Qatar. Samen juichen voor Oranje dat speelt in het land waar de 
bouwvakkers het niet zo goed hebben als bij Mulder of Verberne. Waar 
je in Nederland in de bouw je best moet doen om je rug heel te houden 
tot je 67e mag je in Qatar blij zijn dat je er überhaupt nog bent op die 
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leeftijd. Lekker voetballen in het land waar homoseksualiteit illegaal is 
en waar je voor een biertje al gauw € 15 moet neerleggen. Wij kijken 
met Ossennieuws al uit naar het volgende WK voetbal in Noord-Korea 
waar Vladimir Poetin de aftrap mag verzorgen en Marco Borsato samen 
met Ali B het volkslied mag zingen. 
Maar om er niet te veel een 'shitshow' van te maken, sluiten we onze 
column positief af want we gaan ongetwijfeld weer een avond samen 
met vele Beckummers Nederland kijken in het café. Die saamhorigheid 
die je dan ziet, schouder aan schouder, drankje in de hand en wellicht 
zachtjes wat mee neuriën met het Wilhelmus, die zien we steeds vaker. 
Want wat dat betreft kunnen we Oranje wel vergelijken met de missie 
van Dorpsraad Bruisend Beckum. Ook al vind je Depay niet de beste 
keuze voorin of de keeperskeuze van Louis van Gaal niet de meest voor 
de hand liggende, de neuzen moeten wel dezelfde kant op en iedereen 
wil maar één ding en dat is succes. En dat zien we ook steeds meer terug 
in Beckum. Hup Holland Hup, Hup Beckum Hup. 

Het Ossenteam 

Datumbank  
23 nov.  Wat de pot schaft* 
23 nov.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 
23 nov.  AED | Herhalingscursus | 19.00 uur | De Schole Oele 
27 nov.  H. Blasiuskerk | 15.30 uur | Concert Kamerkoor Arte Vocale 
27 nov.  Sinterklaasintocht | 15.00 uur | ‘t Proggiehoes 
7 dec.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 
8 dec.  Wat de pot schaft* 
16 dec.  Vrouw Actief | December feestavond 
17 dec.  Oud papier 
20 dec.  Ouderensoos 
21 dec.  Wat de pot schaft* 
21 dec.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 
21 dec.  Kerstmarkt | Parkeerplaats Wapen van Beckum 
30 dec.  TVO | Oliebollenactie 
2023 
10 jan.  Ouderensoos 
14 jan.  Beckumer Ossens | Opstapavond | Wapen van Beckum 
21 jan.  Oud papier 
25 jan.  Vrouw Actief | Apotheker Swen Kuipers 
4 febr.  Midwinterfeesten Beckum | Wapen van Beckum 
25-26 febr. Historisch Archief | Opendagen 
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*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 2022-2023 
26 dec t/m 6 jan. Kerstvakantie 
27 febr t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
7 april t/m 10 april Paasweekend 
24 april t/m 5 mei Meivakantie 
18 en 19 mei  Hemelvaart 
29 mei   2e Pinksterdag 
21 juli t/m 3 sept. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig. Dus iedereen die iets organiseert of in de agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt ook 
meegenomen in de agenda van de BBB. 

 

 
Ook deze keer toch wel heel slimme mannetjes… 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Wat is’t wat… 

• Werden we weer overvallen door het persbericht van 
Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. De 
zogenaamde kenners en jury, wie dat ook mogen zijn, speelden 
het weer klaar om een onbekend duo als Nederlandse 
afvaardiging te bombarderen. Weer twee bleekscheetjes uit een 
vrijwel onbekend muzikaal circuit, Mia Nicolai & Dion Cooper… 
Hadden we dit jaar een zekere S10 als vertegenwoordiger met 
die onmogelijke naam voor Stien den Hollander, in 2023 van 
hetzelfde laken een pak. Zwaar opgeklopt commercieel spektakel 
blijft het helaas. Maar ja, menigeen wil toch kijken, want op welke 
plek zal ‘den van oons’ eindigen??? 

• Dat was me een flinke flater op de tv, 6 november de veldslag 
tussen Ajax en PSV. Ja, PSV won het fysieke duel boordevol 
emoties. Laat in de 2e helft en meteen na afloop was het letterlijk 
een gevecht vol sarren, duwen, slaan en trekken. Waarna slechts 
2x geel werd getrokken door Makkelie. En dan moeten enkele 
dagen later al die potentiële Oranjekandidaten (inclusief de Ajax 
en PSV kandidaten!) bij elkaar komen om als nationaal team de 
Nederlandse eer hoog te houden…Louis van Gaal wordt veel 
succes toegewenst ! 

• Van volstrekt heel andere orde. Een brief van kardinaal Eijk 
zorgde voor opschudding in de katholieke wereld. 
‘Eucharistievieringen moeten over enkele jaren louter door 
pastoors worden geleid’ en dan alleen op zondag! Alle andere 
soorten vieringen en diensten door de week met 
lectores/lectrices zullen dan niet meer passen, vindt Eijk. Hij wil 
de klok dus ver terugdraaien. Maar vermoedt wordt dat er bij de 
lagere bestuurslagen van het katholieke bestel in dit advies, zeker 
via stevige correspondentie, naar aanpassing van die regels 
gestreefd zal gaan worden. En dat menige geloofsgemeenschap 
dit dringende advies straks met een korrel zout zal nemen. Want 
de kardinaal leeft al jaren ver buiten de huidige realiteit van het 
functioneren in de geloofsgemeenschappen, zeker in onze 
regio…  
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Toch nog een half jaar langer kerk open in Beckum!! 
• Oh ja, een klein pleister op de wonde is het bericht dat deze week 

bekend werd.  De Blasiuskerk in Beckum gaat toch niet eind dit 
jaar dicht. Op de bijeenkomst tussen parochiebestuur, 
locatieraad en andere betrokkenen is besloten om pas per 1 juli 
2023 de kerkactiviteiten te beëindigen. Hoe je het ook wendt of 
keert, je kunt dit zien als een steun in de rug van alle actieve 
Beckumer vrijwilligers, die periodiek nog vieringen verzorgen in 
onze kerk. Nu dus nog ruim een half jaar langer!! 
                                                                                Knitto 
Het besluit na het overleg samengevat: 
Waardige Sluitingsviering rond Kerstmis - oud en nieuw valt af volgens 
parochiebestuur. En gezien de oprichting van de Vrienden van de H. 
Blasius krijgen ze tot 1-7-2023 de tijd om met een plan te komen. Als 
dat er niet is, gaat het parochiebestuur zelf ook rondkijken, maar de 
voorkeur blijft dat er een lokale stichting het gebouw overneemt. Dus 
ergens in mei of juni wordt nu de sluitingsviering gehouden. Dit wordt 
gepland in overleg met de locatieraad. 
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Wist u datjes… 
• TVO3 is bezig aan een prima competitie en na zege op Markelo 

en remise tegen Enter een subtoppositie op de ranglijst.  Ook 
TVO5 heeft de smaak te pakken na zeges op Hoeve V met 1-5 
en Bentelo met 4-2.  Het TVO2 zaterdagteam komt ook goed in 
vorm en versloeg NEO ruim met 1-6., terwijl TVO4 de punten 
deelde met Buurse3 en Bon.Boys, resp. 1-1 en 3-3. Het 2e 
remiseerde ook tegen Twenthe maar werd door Avanti (1 en 2!!)  
weggespeeld met 0-6. Bij de jeugd walste TVO/HoeveV JO16 
over sc.Rijssen heen met 7-0, 

• TVO1 voetbal zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de 
krappe nederlaag tegen Luctor (1-2) werd van Trias met 5-2  
verloren, waarna een remise tegen Vasse  helaas wegvloeide in 
de laatse fase, 2-1 verlies. Het zat ook duidelijk niet mee met de 
arbitrage, maar ja daar koop je geen brood voor! 

• Prima berichten van TVO handbal halverwege november. 
TVOB1 staat op middenmoot positie evenals TVO DS2 en 
recreanten/midweek-team. Maar TVO DS1 staat fier ongeslagen 
aan kop evenals TVO A1 en TVO D1. Dat beloven kampioenen te 
worden, zeker ook gezien de geweldige doelsaldi  van deze 
talententeams!!! 

 

 
Na 25 jaar is Ans Mulder gestopt als vrijwilligster van de Zonnebloem. 
 Ans namens alle vrijwilligers bedankt voor je inzet. De Zonnebloem 
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JUBILARISSEN bij Caeciliaviering 
H. Blasiusparochie Beckum 

 

   
 

Tijdens een feestelijke viering onder leiding van voorgangers Truus ter 
Avest en Magda Pot, mochten zaterdag 19 november jl. maar liefst zeven 
koorzangers van het dames/herenkoor een onderscheiding met 
oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging in ontvangst 
nemen voor hun jarenlange verdienste t.b.v. de kerkmuziek. 
Op de foto vlnr.: Annie Ottink en Jolande ten Thije maar liefst 50 jaar lid 
van het parochiekoor,  Irene ter Avest 40 jaar en Marja Derkink, Magda 
Pot, Bennie Roesink José Winters allen 25 jaar. 
Zondag 20 november werd met een gezellig samenzijn in het 
‘Proggiehoes’ het laatste Caecilafeest afgesloten. 
Zoals bekend wordt de H. Blasiuskerk binnenkort aan de eredienst 
onttrokken en zullen de gebedsvieringen o.l.v. ‘leken’ medio 2023 ten 
einde zijn.  
Helaas gaat hiermee de verering van de Heilige Sint Caecilia, als patrones 
van de koorzangers, voor Beckum naar het ‘boek der herinneringen’. 
                                   Tekst: Jolande ten Thije, Foto; Harrie Jannink 
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Een bakleverworst van 5,65 kg 
bij Snertstraat TVO handbal 

 

 
Cilia Scharenborg schatte het gewicht het beste van de 90 deelnemers  

en won deze megaworst dus! Proficiat en eet smakelijk. 
                                                        

 
DEZE MAAND… in één ludieke volzin 
Magere en vette jaren, daar heeft iedereen in deze maatschappij mee 
van doen en bij TVO kunnen we daar over meepraten, want de handbal 
hoofdmacht moest vorig seizoen een stapje terug doen maar staat 
inmiddels – weliswaar een klasse lager – ongeslagen stevig aan kop en 
TVO1 voetbal moet na 4 hoogtij seizoenen in de 3e klasse tot nu toe 
duidelijk een toontje lager zingen, maar hoop doet leven zeg maar en 
van heel ander kaliber is de toestand in Qatar want de gesluierde emirs 
en consorten passen bijna dagelijks de regels aan van hun vastgeroeste 
cultuur waarin wel-geen- bij uitzondering regels worden bijgesteld voor 
de (schaarse) bezoekers en daar moeten we dan drie weken WK voetbal 
spelen en in Beckum… heeft de vrieskou inmiddels zijn intrede gedaan! 
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Het is de laatste maanden op de piekmomenten druk op de 
Haasbergerstraat door Beckum. Voornaamste oorzaak zijn de 
wegwerkzaamheden richting Haaksbergen- Is.Hoeve en Hengevelde. 
 
 

Zomaar een kleine overdenking richting einde van het jaar… 
Een  levensrelaas is vol pieken en dalen 

Met geschreven en ongeschreven verhalen 
De jeugd vol toekomst en hoopvol perspectief 
Kinderen en kleinkinderen, zo klein en zo lief 
Maar het leven vordert, geluk komt op je pad 

Ook verdriet daarbij, ieder heeft z’n portie gehad 
Ver weg en dichtbij, het overkomt ieder mens 

Je kijkt terug op die balans; en houdt dan die wens 
Wees dus dankbaar en koester ieder vleugje geluk 

Als dat de leidraad blijft, kan het leven niet meer stuk 

Knitto extra 

 
 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 9 2022 
pagina 32 

 

 
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 

 


