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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…………….……………………………….8 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in ons dorp die vooral door 
impulsen van de nieuwe Dorpsraad met de WOB (Werkgroep 
Omgevingsprogramma Beckum) in gang zijn gezet. Over 
woningbouw; nieuwe locaties in beeld (naast huidige plan?), 
gewenste soorten haalbare woningen, welke nog te nemen 
hobbels etc, etc. In deze BBB  verslag vh. gehouden jongerencafé  
over deze zaken en extra bijlage met uitleg over alles wat de 
dorpsraad en aanverwante werkgroepen bezighoudt. 
 

• Herhalingscursus hartreanimatie en AED bediening; 8 en 15 
november Proggiehoes, en 23 november Oelerschool om 19 uur 

• Een aantal vrijwilligers onderhouden gemiddeld eens per maand 
de begraafplaats in Beckum. Met Allerzielen op 2 november in 
aantocht willen we op zaterdag 26 oktober weer om 9 uur 
bijeenkomen om die begraafplaats op te knappen/schoon te 
maken. Ieders hulp is welkom, laat het ons weten! Cor 
Koppelman: 06-53426502 of Gerry Leferink : 06-51170704 

• Opstapavond carnaval Beckum; 14 januari 2023, café Halfweg!! 

• De uitslag Rabo Club Support: TVO  € 789,90 - Jeugdraad  
€ 638,22 -  Dorpsraad  € 616,56 - Vrouw Actief  € 573,22 - 
Cross sport -  € 132,62 

Met grote dank aan de RABO BANK! 

 
D e  o k t o b e r  B B B ?  L e e s  h e t  e n  j e  w e e t  h e t… 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 8 2022 
pagina 3 

 

Wat U Leest In Deze Oktober BBB 
 

• INTOCHT SINTERKLAAS BECKUM 
• NIEUWS VAN DE SOOS 
• INFORMATIEAVOND H. BLASIUS BECKUM 
• LEVENSLUST: DE AUDITIES 
• 10 JAAR BEUKENHOF 
• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 
• WAT IS ‘T WAT 

• DE MAN VAN DE RECHTE LIJNEN: HARRIE TEMMINK 
• AFSCHEID MOHAMMAD 
• MUITERWEEK BECKUM 
• LUS VAN BECKUM 
• BBB-TJE: MANUSJE-VAN-ALLES 
• LANGJARIGE TVO INZET ALSNOG WAARDIG BELOOND 
• OSSENNIEUWS BECKUM 
• TVO JAARVERGADERINGEN 
• VIERINGEN BLASIUSKERK BECKUM 
• BEDEVAART HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
• KERST IN BECKUM 

• FILMAVOND IN ‘T PROGGIEHOES / LINA 
• LUK AKKEFIETJES 
• NIEUWS VAN ZONNEBLOEM BECKUM 
• TWINTIG VOORZETTEN OP MILAN EZENDAM 
• DATUMBANK 
• BECKUM TOEN EN NU 
• JONGERENCAFE; WONINGBOUWSTRATEGIE BECKUM 
• WIST U DATJES 
• GEVONDEN VOORWERPEN: HORLOGE 
• DEZE MAAND IN EEN LUDIEKE VOLZIN 
• UITSLAGEN LOTERIJ ZONNEBLOEM 

• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 
 
de nieuw geplande rubriek KENNISMAKING MET NIEUWE 
BECKUMERS laat nog even op zich wachten, we zijn in deze BBB weer 
volgeboekt! 
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Nieuws van de Soos 
Op 6 september zijn wij met de bus naar Drenthe gegaan. Na een mooie tocht 

door de Hondsrug hadden we een heerlijke lunch in Odoorn. Daarna zijn we 
naar Gasselternijveen gereden. Daar woont Boerin Agnes van Boer Zoekt Vrouw 

en daar was een advocaatproeverij. Zij maakte niet alleen advocaat maar ook 

andere zuivelproducten. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner. 
Met de zonnebloem hebben we 4 oktober een gezamenlijke dag gehad in ’t 

Proggiehoes. De Soos vierde het 50-jarig jubileum en De Zonnebloem vierde de 
bevrijding. Door corona was dat allemaal uitgesteld. 

De volgende middag van de Soos is op dinsdag 8 november. Er is een korte 
jaarvergadering. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. 

Het bestuur 
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Informatieavond H. Blasius Beckum 
 
Geachte parochianen, 
 
Graag nodigen wij u hierbij uit voor een informatieavond die tot doel 
heeft de parochianen van Beckum nader te informeren over het 
aanstaande proces van kerksluiting in Beckum en de wijze waarop de 
Heilige Geestparochie na de kerksluiting haar pastorale 
verantwoordelijkheden voor Beckum zal voortzetten. 
 
Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 november om 
19:30 uur bij Het Wapen van Beckum. 
 
Graag praten we u op deze informatieavond bij over de stappen in het 
proces van kerksluiting, de beoogde concrete datum voor de kerksluiting 
en de wijze waarop activiteiten vanuit parochie en locatieraad zullen 
worden gecontinueerd na de kerksluiting. 
 
Uiteraard zijn ook leden van de Beckumse gemeenschap die geen 
parochianen zijn van de Heilige Geestparochie van harte welkom op deze 
avond. 
 
Wij verwelkomen u graag op 15 november. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het parochiebestuur van de Heilige Geestparochie 

en de locatieraad Beckum, 
Jurgen Jansen, pastoor 

Jan Put, secretaris parochiebestuur 
Bennie Goselink, voorzitter locatieraad 

 
 

’n Blömke zoonder water is net as ne keal zoonder bier. 
Zee loat’n kop hang’n en’ dös keump zo wier… 
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Levenslust: de audities 
voor theaterstuk pastoor Osse 

Op 1 en 9 oktober jongstleden zijn de audities voor het openluchttheater 
afgenomen door Jos Brummelhuis, onze regisseur. Onze oproepen in 
BBB, op onze website www.theaterosse.nl, op social media en onze 
persoonlijke benaderingen zijn niet voor niets geweest. 
Want de deelname overtrof onze stoutste verwachtingen: maar liefst 94 
mensen hebben auditie gedaan. Mensen met (heel) veel, mensen met 
nul podiumervaring, jong, oud… Een mooie mix waaruit de regisseur 
ruime keuze heeft voor het bepalen wie welke rol, met en zonder tekst 
kan spelen. 
Door het gezellige sfeertje in ‘t Proggiehoes was van auditiespanning of 
stress geen sprake, iedereen leek zich op het gemak te voelen. Nadat de 
regisseur met de auditanten een korte ‘warming-up’ deed, werd door 
iedereen een korte scene gespeeld met behulp van een paar aangereikte 
zinnen tekst. En hoe leuk is het dat veel Beckumers straks op het podium 
zullen staan, voor een aantal voor het eerst! Binnen nu en een maand 
wordt de rolverdeling bekend gemaakt. Spannend! 
Ondertussen gaan de voorbereidingen verder. Om het openluchttheater 
in goede banen te leiden, zijn werkgroepen gemaakt die ieder allemaal 
een deel van de organisatie op zich nemen. Heel fijn dat we voor alle 
werkgroepen mensen hebben gevonden die de kar willen trekken. Wie 
wat en hoe? Dat volgt later. 

Levenslust 

 

TIEN JAAR BEUKENHOF! 
Met de komst van de eerste bewoners in september 2012 naar ‘De 
Beukenhof’ is een langgekoesterde wens voor Beckum in vervulling 
gegaan. Met 14 appartementen en een gezondheidspost kon een deel 
van de destijds ruim 30 gegadigden eindelijk wat kleiner en toch 
zelfstandig blijven wonen in hun geliefde kerkdorp. Het zou zorgen voor 
doorstroming en het beschikbaar komen van woningen voor jongeren. 
Dat het de eerste paar jaar iets anders zou lopen dan verwacht, is nu 
alweer vergeten maar was destijds een punt van zorg want teveel 
appartementen bleven onbewoond. Nu, tien jaar later, is de situatie een 
heel andere. Was er in de eerste jaren een geringe belangstelling, hoe 

http://www.theaterosse.nl/
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anders is dat nu. Bij de vrijgekomen appartementen in het afgelopen 
jaar was er een lange rij aan belangstellenden. 

 
Wat maakt ‘De Beukenhof’ dan zo aantrekkelijk om te wonen? In de 
eerste plaats is de schaarste aan woningen een realistisch gegeven. Maar 
er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het kiezen voor ‘De 
Beukenhof’. Als we in gesprek gaan met nieuwe bewoners dan klinkt in 
hun verhalen door dat de rust, de omgeving, de ligging, maar zeker ook 
de ruime appartementen een belangrijke rol hebben gespeeld bij hun 
besluit om hier te gaan wonen. Eenmaal geïnstalleerd ervaren de nieuwe 
bewoners dat ze het gevoel hebben gekregen dat ze welkom zijn, 
geaccepteerd worden, dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze betrokken 
worden bij allerlei zaken, dat ze een beroep kunnen doen op buren als 
ze hulp nodig hebben, dat er tijd is voor een praatje en dat men 
geïnteresseerd is in elkaar. 
De huidige bewoners vormen een gemêleerd gezelschap. Zo varieert de 
leeftijd van pakweg 40 tot 94 jaar, is ongeveer de helft alleenstaand en 
komt de helft (oorspronkelijk) uit Beckum en de andere helft van elders. 
Wooncorporatie Welbions draagt als verhuurder zorg voor de openbare 
ruimtes zowel binnen als buiten en uiteraard ook voor de zorg van de 
individuele huurder. Zij doet dit op een verantwoorde en prettige manier. 
Met enige regelmaat is er contact tussen de bewonerscommissie en de 
wijkcoach en -beheerder van Welbions. Ons gezamenlijk doel is het 
streven naar optimaal woongenot en bij eventuele problemen samen 
proberen tot een oplossing te komen. En dat gebeurt op een prettige 
manier en met wederzijds respect. Kortom, het is aangenaam wonen in 
‘De Beukenhof’ en samen proberen we dat ook de komende jaren in 
stand te houden. 

Henk ter Braak en Egbert Pasman 



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

 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM  
Bij de Rabo Clubsupport actie is menig keer op Vrouw Actief Beckum gestemd. 
Dat betekent dan wij het mooie bedrag van € 573,22 ontvangen. Het bedrag 

is een welkome bijdrage aan onze clubkas. 
 

Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd heel hartelijk 

bedanken! Uiteraard namens al onze leden ook een bedankje aan 
de Rabobank!! 

                                                                                                       

 
We kijken uit naar onze volgende activiteiten: knutselen met 

Dianne op 1 november en de buurt Stepelo is al bezig om op 16 december voor 
ons een gezellige avond te organiseren. Wij kijken uit naar deze leuke 

activiteiten en zien jullie snel. 

Bestuur Vrouw Actief Beckum. 

 

Wat is’t wat… 

Eind september werden na omzichtige aankondigingen dan toch de 
omgekeerde Nederlandse vlaggen (1) weggehaald van de 
lichtmasten langs de Haaksbergerstraat in Beckum. In opdracht van de 
overheid, uitgevoerd door een bedrijf dat met draaiende verlichting in 
een hoogwerker ’s nachts de klus klaarde. Dus de meeste mensen 
dachten; zo, dat hebben we nou weer gehad, het punt is gemaakt…

 
Maar nauwelijks een dag  (avond) later werden aanwonenden wakker 
geschud door een tegenzet. Een hoogwerker met verlichting reed door 
de Past.Ossestraat en aan een zes-zevental masten werden weer 
omgekeerde vlaggen geknoopt. 

 
Door wie? Een moedige zinvolle actie? Echter zo’n weekje later waren 
ineens deze vlaggen toch weer van de lichtmasten verdwenen. Net op 
de dag dat Johan Remkes zijn stikstofrapport presenteerde. Toeval 
natuurlijk, toch??? 

De Military Boekelo stond weer nadrukkelijk op de sportagenda begin 
oktober. Het mega-evenement trekt jaarlijks vele duizenden liefhebbers 
naar het Teesinkbos. Met als hoogtepunt de zaterdag met meer dan 
55.000 man publiek, dat flaneerde langs het parcours en (vooral) geniet 
van de culinaire geneugten en bockbier! Boenders catering tekent hierbij 
mede als hofleverancier voor de mega horeca-organisatie. Waarbij ook 
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vele Beckumer vrijwilligers vooral namens TVO gecharterd worden voor 
diensten zoals broodjes smeren, muntenkassa bezettingen-coördinatie 
en logistieke taken. Vaak dezelfde mensen uit Beckum die zich inzetten 
voor de goed geoliede mega-organisatie, die Boekelo nadrukkelijk op de 
kaart zet. “En TVO wordt er ook nog eens financieel enkele duizenden 
euro’s wijzer van. Een win-win situatie dus”, aldus Alfons Harink, die de 
‘TVO hulptroepen’ van totaal zo’n 85 personen dit jaar weer bijeen 
bracht. “Een prachtig initiatief dus met weer grote dank voor 
aller inzet”. Aldus een tevreden Alfons! 

De omgekeerde Nederlandse vlaggen (2), het ging maar door. 
Opvallend in het landschappelijke beeld rondom Beckum was het 
initiatief oa. in Stepelo om pal naast de Haaksbergerstraat-Beckumerweg 
in weilanden nieuwe omgekeerde vlaggen te planten. Het oogt vrolijk, 
het lijkt op een Koningsdagviering, net nu onze Monarchie aan 
populariteit heeft ingeboet…En zou wellicht Willem Alexander toch weer 
een beetje trots stemmen als hij mogelijk op staatsbezoek mocht gaan 
naar Stepelo. Maar of dat de bedoeling was met deze vlaggenparade??? 

Jan Ottink 

TVO HANDBAL praat je bij in vogelvlucht… 

Dames1 komt uit in de 1e klasse – Britt Veldhuis maakte haar rentree – 
Pien Rupert en Linde Assink spelen nu in de hoofdmacht, ook Carlijn 
Maas is toegevoegd. De eerste 2 partijen door dames1 gewonnen! –
Dames2 team (met midweek recreanten) speelt in 2e klasse – nieuwe 
coach Wilma ter Boo/begeleidster Desi Koster. 

De grote clubactie is ook weer gestart De lotenverkopers komen 
weer langs de deur, maar er kan ook online een lot gekocht 
worden via https://lot.clubactie.nl/lot/sv-tvo/50084/. Wellicht 

QR-code invoegen om het eenvoudig te scannen? 
Verder gaat binnenkort de belronde voor de succesvolle TVO 

Snertstraat (best lopende actie met 4k omzet - 2k winst) weer 
beginnen. Lijst met producten volgt nog.                                                     
Met vriendelijke groet, Britt Veldhuis 

 

https://lot.clubactie.nl/lot/sv-tvo/50084
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Afscheid Mohammad van basisschool 
Op vrijdag 14 oktober hebben wij afscheid genomen van onze conciërge 
Mohammad. Het was een geweldige dag. Mohammad is opgehaald van 
huis in een mooie oude Porsche. Op school aangekomen, stonden alle 
kinderen in een erehaag klaar om hem te ontvangen. Eenmaal binnen 
verzorgden alle kinderen verschillende optredens voor hem; er werd 
gedanst, gezongen, uitgebeeld en muziekinstrumenten werden 
bespeeld. 's Middags kwamen genodigden, oud collega's, ouders, 
leerlingen en ook bekenden van vroeger. Wat een drukte was het in hal 
van De Bleek. Dit is hem zo gegund en ook zo verdiend! En wat heeft 
Mohammad genoten van dit alles. 
 
De volgende woorden zijn namens 
Mohammad: 
Lieve mensen, 
Ik ben nog steeds beduusd van alle 
liefde en respect die ik van jullie heb 
mogen ontvangen. Vanuit de grond 
van mijn hart ben ik jullie enorm 
dankbaar. Ik voel mij een 
bevoorrecht mens. Ik heb al die 
jaren met ongelooflijk veel plezier 
gewerkt op de school. De interactie 
met alle kinderen en alle lieve 
collega’s zorgden voor een explosie 
aan energie voor mij. Hoe guur het 
Nederlandse weer ook soms kon 
zijn, er is nooit een dag geweest dat ik met tegenzin op de fiets ben 
gestapt naar mijn werk. Al kan je het wellicht geen werk noemen; het 
voelde voor mij als een privilege om aanwezig te zijn en om te 
aanschouwen hoe kinderen zich verder door ontwikkelen tot succesvolle 
mensen.  
 
Wat mij tijdens mijn afscheid is overkomen, valt met geen pen te 
beschrijven. Ik geef eerlijk toe dat ik enorm opzag naar die laatste week. 
Ik ben geen man van de schijnwerpers, integendeel. Maar de liefde en 
de aanwezigheid in groten getale van iedereen die mij zo dierbaar is, 
deed heel veel voor mij. 
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Dat ik de school, de kinderen en mijn collega’s ga missen, is een 
understatement. Jullie waren een belangrijk onderdeel van mijn 
dagelijkse leven en dat zal vanaf nu anders zijn. Maar ik ben trots dat ik 
kan terugkijken op een geweldige tijd en dank jullie allemaal voor de 
mogelijkheid die jullie mij geboden hebben. 

Veel liefs, Mohammad. 

 
Muiterweek Beckum 2022 
Net even iets anders dan anders maar net zo gezellig! 
 

Na de coronaperiode was het eindelijk weer tijd voor de Muiterweek bij Café 
Halfweg. Dit jaar net iets anders dan anders want het programma is iets 

ingekort. Op donderdag in plaats van woensdag ging de Muiterweek van start 

en dit keer grotendeels buiten bij het café. Er werd afgetrapt met een 
drukbezochte bier- en wijnproeverij met daarbij een optreden van de band 

T.F.N. De vrijdag stond traditioneel in het teken van het grasvolleybal en kon 
ook dit jaar rekenen op veel animo. Naderhand was er een gezellige afterparty 

met de Achterhoekse DJ's van Loft Sound System met Nicky Vannettie in hun 
voorprogramma. 
 

Op de zaterdag kwam de Kauwgumbalrally weer terug in het programma van 
de Muiterweek. Ook hier kunnen we jaarlijks rekenen op een trouw en groot 

aantal deelnemers. Van Chevrolet tot Volvo nam deel aan deze toertocht. 
Ondanks het verbod kon een enkeling het niet laten om wat rubber te 

verbranden bij de finish. Probeer dat maar eens tegen te houden vanuit de 

biercarrousel. De feestavond op de zaterdag werd muzikaal omlijst door DJ 
Wutru uit de Hoeve en DJ Blowout. Het was ook op de zaterdag zeer gezellig 

op het sfeervol aangeklede feestterrein. Op de zondag stelde TVO, waarvoor 
dank, de velden weer beschikbaar voor het cafévoetbaltoernooi. Achteraf toch 

iets minder animo dan voorgaande edities waarbij we het voetbaltoernooi op de 
maandagavond organiseerde. Onder andere een thuiswedstrijd van FC Twente 

zorgde voor minder teams dan anders. Ondanks dit was het naderhand nog lang 

gezellig tijdens de derde helft waarbij Yobo de plaatjes draaide. 
 
Op zondag was daar nog een bijzonder moment: Bennie werd in het 
zonnetje gezet omdat het zijn laatste Muiterweek was. Bennie, bedankt 
voor al die jaren gekkigheid in jouw café. Ook natuurlijk een woord van dank 
voor alle bezoekers die er samen met ons weer een leuke editie van gemaakt 
hebben. Tot volgend jaar! 

Gastschrijver, namens de Muiters 
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ROLLATOR WACHT OP NIEUWE EIGENAAR 
 

Op dit moment staan er twee rollators in een bergruimte van 

“De Beukenhof” te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Hebt u belangstelling of kent u iemand die een rollator kan 
gebruiken, meld u zich dan bij Henk ter Braak, Appelhof 26 

(06-53374800) of Egbert Pasman, Appelhof 8 (06-20171498) 
U kunt hem gratis afhalen. 

 
 

De man van de rechte lijnen 
Harrie Temmink is sinds enkele jaren de man van het lijnen kalken op de 

Kruudnhof. “Gemak dient de mens”, dacht hij en bedacht onlangs een 
constructie om de kalkwagen te koppelen aan zijn eerder gebouwde skelter. 

Hieronder het resultaat. Strakke lijnen, lekker tempo ‘en ie wo’t er ok nig zo 

meu van’. 
 

 

 

Foto Harrie Jannink 
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Lus van Beckum 
Het jaarlijkse loopevenement kende 17 september weer een geslaagde 
uitvoering. Met de parkeerplaats bij het Wapen van Beckum als start- en 
finishlocatie. Kleuters over 750 en 1500 meter en een 5, 10 of 15 
kilometers lopen was de uitdaging. Na weken van droogte en hitte was 
het lekker koel. Ondanks een buitje halverwege dit evenement waren de 
omstandigheden optimaal te noemen. Met de steile helling in de tunnel 
als extra uitdaging voor de raslopers! Het was een gezellige drukte bij 
de tent en bar nadien in de Engelse tuin bij Boenders. 

 
 

Uitslagen Lus van Beckum 
750 meter     1500 meter 
1. Pepijn Schreurs, Lochem | 4.35 min.  1. Stijn Goorman | 8.18 min. 

2. Tieme Ottink, Beckum | 4.36 min.  2. Esmee Buiten | 8.19 min. 

3. Levi Wijlens, Beckum | 4.38 min.  3. Ruben Visschedijk | 9.08 min. 
 
5 km.      10 km. 
1. Mike Rolink, Borne | 17.51 min  1. Olivier Ottink | 39.40 min 

2. Thijs Smudde, Delden | 18.31 min.  2. Stijn Nijenboer | 45.02 min 
3. Tom Jannink, Beckum | 19.23 min.  3. Mirjam Nijenboer | 45.03 min. 

 

15 km. 
1. Wout v.d. Boom, Enschede | 57.25 min. 

2. Willem Schreurs, Lochem | 57.32 min. 
3. Eddy Kerkveld, Bentelo | 61.13 min. 
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BBB tje 
Gezocht: 

Manusje van alles (bijv. vutter) op en rondom mijn stal in Stepelo. Uren 
in overleg. Afwisselend werk in een gemoedelijke sfeer. Ervaring met 

paarden is niet vereist. 
Interesse? Neem dan contact op met Steven Veldhuis (06-13023999) 

 
LANGJARIGE TVO INZET ALSNOG WAARDIG BELOOND! 
‘Wat zien de velden er mooi uit’, was de eerste lovende reactie 
van een accommodatie pioneer bij TVO voetbal. Na een 
respectabele periode van zo’n 25 jaar verdiensten voor de club 
moest hij een tijdje geleden om gezondheidsredenen stoppen 
met zijn vrijwilligerswerk voor TVO. 
Harrie Rupert was derhalve samen met zijn vrouw Annie uitgenodigd om 
samen met de maandagmorgen accommodatieploeg even ‘op de koffie 
te komen’ op die stralende maandag 19 september. En dat samen met 
Alfons Derkink, die ook gedurende een 30 tal jaren talloze functies had 
vervuld voor TVO. Ook Alfons moest noodgedwongen zijn 
accommodatiewerk neerleggen vanwege lichamelijke klachten. Na het 
bekijken van de velden - in puike staat - waar nu de reclameborden rond 
het hoofdveld nog worden aangebracht, was het tijd voor de koffie en 
bijpraten met de andere medewerkers over ’de toestand in de wereld’ 
en TVO. Het TVO bestuur had voor gebak gezorgd en de medewerkers 
voor een passende attentie. Namens het bestuur schetste Robert 
Vossebeld de verdiensten van Alfons en Harrie. “Alfons was 30 jaar 
beheerder van de reclameborden, van binnenhalen van de borden tot 
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plaatsing en onderhoud. Wat in latere jaren steeds meer om een 
creatieve oplossing vroeg vanwege de versleten betonpalen. Hij was 
altijd goed voor een droge opmerking binnen de ploeg 
maandagsmorgens. De laatste 15 jaar was hij meer met algemene 
onderhoudszaken onder andere bladblazen bezig. Vanwege de gestaag 
teruglopende gezondheid de laatste jaren was zijn inbreng 
noodgedwongen steeds minder. Maar met een kopje koffie bleef hij ’s 
maandags geregeld proeven aan de gezellige sfeer bij de accommodatie 
medewerkers”. De groep bestaat nu uit Harrie Wielens, Harrie Jannink, 
Alwies Derkink. Gerard Lelifeld en Martin Waanders. (Voor de goede 
orde; enkele nieuwe maandagmorgen accommodatie medewerkers zijn 
zeker welkom!, red. BBB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Vossebeld dankt Alfons Derkink voor zijn TVO inzet 

 
Vervolgens werd Harrie bedankt voor zijn vele jaren aan activiteiten voor 
TVO op verschillend gebied. Na zijn actieve voetbalperiode was hij vele 
jaren scheidsrechter; ‘streng doch rechtvaardig’. ‘Samen met Hennie 
Waanders was hij uitvoerder bij de accommodatiegroep. Ook was hij 
toentertijd metselaar bij de tribunebouw en nieuwe kleedkamers. 
Kenmerkend voor Harrie; plichtsgetrouw, veel kennis van snoeiwerk (van 
onderaf aan beginnen met snoeien!), van huis eigen gereedschap en 
benzine meenemen voor de machines/apparaten en gekleed in een 
stofjas’. Beide trouwe vrijwilligers van TVO kregen aldus onder applaus 
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een bescheiden hulde, die ze zeker verdienden. Een vermelding in deze 
BBB ten volle waardig! 

 

Ook Harrie Rupert, met links zijn vrouw Annie, krijgt een welverdiende attentie.. 
Foto’s: Martin Waanders 

Jan Ottink, eindredactie BBB 

 
Ossennieuws Beckum 
Weer een stapje dichterbij een dak in Beckum 
De jeugd maakte een vreugdesprongetje en de bijeenkomst voor deze 
zelfde jeugd in 't Proggiehoes met betrekking tot woningbouw werd goed 
bezocht. Er is weer een mooie stap gemaakt richting woningbouw in 
Beckum. De Tubantia bracht ons nog wel even in verwarring door 
'schapenweitje' te noemen onder de geplaatste foto. 
 
Muiters over de zeik: 'waar moeten we dan gaan volleyballen Tubantia?' 
Geen paniek het is het paardenweitje, niet het schapenweitje! 'Hoe wilt 
ze dat dan weer goan doen?!' aldus een oudbouw bewoner paniekerig. 
Het paardenweitje aan het Kerkveldervoetpad is toch veel te klein voor 
zo veel huizen? 
Neehee! Niet dat paardenweitje maar dat paardenweitje bij de 
nieuwbouw!! Huh, nieuwbouw? Ja de Wildbaan. Maar dat is toch geen 
nieuwbouw meer? Ja in Beckum wel. 
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Verwarring. Het mooiste wat er is. Zo zien wij dat ze bij TVO al druk aan 
het bouwen zijn! HUH! Bij TVO gaan ze toch helemaal niet meer 
bouwen? Jawel! Ze zijn aan het bouwen bij TVO. Niet onder leiding van 
de Gemeente Hengelo maar onder leiding van de uit Hengelo afkomstige 
Gijs. Lekker aan het bouwen aan een team voetballers met veel nieuwe 
en jonge Beckumse gezichten. Kay, Lars en Tim doen de niet zo 
fanatieke voetbalkijkers langs het veld bij 't Kruudenhof nog wel eens 
afvragen: 'woar is dat jong dan van, den ken ik heulemoal niet? Oh das 
dat jong van Karnebeek, da's de verkering van dat dearntje van ten 
Hagen en da's die kearl van de Albert Heijn in Haaksbergen’. Niet te 
verwarren met Harry Piekema. 
 
Gelukkig is er zo nu en dan nog een moment dat de feiten boven tafel 
komen zonder roddels, aannames en vermoedens. De informatiemarkt 
van Dorpsraad Bruisend Beckum bijvoorbeeld. We zijn weer helemaal op 
de hoogte. Dus voor de echte informatie volg je Dorpsraad Bruisend 
Beckum en BeckumNL op Facebook en voor de zinnige onzin kun je bij 
ons terecht. 

Het Ossenteam 

 

TVO jaarvergaderingen 
ALLES GOED OP DE RIT!  

Het was druk op woensdagavond 28 september in de vergaderruimten 
in- en rond de sportzaal. Waar alle jaarvergaderingen van de sv TVO 
plaatsvonden. Met als sluitstuk na de bijeenkomsten van de TVO voetbal-
handbal-volleyafdelingen de vergadering met het Omnibestuur in de 
Geertmankantine. 
Grotendeels tevreden commentaren van de bestuurders over de stand 
van zaken bij TVO waar na de coronabeperkingen alles weer goed op de 
rit staat. Bij de voetbal laat zich een gestaag dalend aantal leden voelen, 
vooral bij de jeugd en verdere samenwerking met de Hoeve Vooruit 
junioren is noodzakelijk voor competitievoetbal. Daartoe wordt een 
nieuwe structuur opgezet waarin - binnen een SJO vorm - TVO en Hoeve 
V. één vereniging zijn qua uitstraling. En gecombineerd als één team per 
leeftijdscategorie in de competitie blijven spelen Maar wel alle spelers 
’bij hun eigen club ‘in de boeken blijven staan’, aldus TVO 
jeugdbestuurder Jari Sigger. Bij de senioren is daarentegen een stijging 
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van spelende leden, vooral door de oprichting van een zaterdagteam 
waarvan een aantal spelers solidair is aan de TVO gedachte en in 
nijpende gevallen incidenteel op zondag wil bijspringen. 
Dit seizoen komt TVO voetbal met 5 seniorenteams in de 
zondagcompetitie uit en voor de zaterdagcompetitie is een nieuw TVO 
seniorenteam ingeschreven terwijl naast de 45+ recreatiegroep 
zondagmorgen ook een 35+ elftal incidenteel op vrijdagavond een potje 
voetbal speelt. 
Tevredenheid heerst er ook over de activiteiten die zijn verricht bij de 
accommodatie. Met herstelwerkzaamheden van het hybrideveld en 
grondige renovatie van het hoofdveld, inclusief hekwerk rondom, 
bestrating, nieuwe dug-outs etc. Met nog enkele kleine verbeterpunten 
ziet het er binnenkort pico bello uit! 
 
Wie wil bijspringen bij het kleedkamers schoonmaken? En ook, wie is er 
genegen om de maandagmorgen accommodatiewerkgroep te 
versterken? 
Voor wat betreft de kleedkamers is men bezig een structurele oplossing 
te vinden voor (een beter) beheer en schoonmaken. Klachten over 
slordig achterlaten van kleedkamers en geregeld open laten van deuren 
etc. vragen om aanscherpen van de regels. Aanvoerders/leiders dienen 
hier (beter) op toe te zien. En voor het schoonmaken worden mensen 
gevraagd om dat op zich te nemen. Wie wil hier - bij toerbeurt – vrijdags 
bijspringen? 
Zoals al in het artikel van het afscheid van Alfons Derkink en Harrie 
Rupert van de maandagmorgen accommodatieploeg staat vermeld, 
heeft die werkgroep met momenteel 5 vrijwilligers, nu behoefte aan 
versterking. Dankbaar werk, ontspannen bijpraten en lekkere koffie, wat 
wil je nog meer? Overigens was bij de opening van de TVO 
omnivergadering al aandacht gevraagd voor het feit dat bij de vele 
uiteenlopende activiteiten in alle afdelingen het vrijwilligerswerk wel 
eens onder druk komt. Vaak dezelfde mensen! Daartoe doet het 
omnibestuur een beroep op álle voetbal-, handbal- en volleyballeden om 
ook een steentje bij te dragen. En zich, wanneer nodig, aan te melden 
op een rooster, waarop alle taken binnen de TVO organisatie staan 
vermeld.  
De sponsoractiviteiten verlopen goed, sponsorkleding voor alle teams 
is/wordt geregeld en ook het reclamebordenpakket is grotendeels 
herplaatst en krijgt aanvulling op ontstane open plekken met borden van 
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nieuwe sponsoren. (Actueel, inmiddels zijn 7 nieuwe borden erbij 
geplaatst!). 
Financieel staat sv TVO er gezond voor. Vooral door extra 
overheidssteun en compensatie vanwege wegvallende inkomsten 
(kantine). De extra benodigde investeringen in de velden verbetering 
bleven door een strakke begroting en gemeentelijke bijdragen binnen de 
perken. Ook de kantinedienst draait na de periode van weinig inkomsten 
gedurende de coronapandemie naar vermogen weer prima. Lotte 
Grashof en Alfons Jannink worden bedankt voor hun inzet, maar ook hier 
geldt; extra hulp is altijd welkom! 
Ook werd gerapporteerd over het project MFA, een Multi Functionele-
Accommodatie voor Beckum. Een gemeenschapsgebouw met daarin 
ondergebracht school, cultuur en (binnen)sportvoorzieningen in de 
toekomst. Er is breed overleg met externe partners, die voor zo’n 
megaproject onontbeerlijk zijn. Gehoopt wordt om medio april 2023 een 
volgende stap te kunnen zetten. 
 

 

TVO Lid van verdienste Hennie Assink en Ria 

 
Oorkondes, bloemen en applaus voor TVO inzet 
Hennie Assink werd vanwege de langjarige belangeloze inzet voor TVO 
(zo’n 60 jaar!) op het gebied van elektrotechnische zaken, hij was het 
deskundige brein bij allerlei voorkomende projecten op dat gebied, 
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benoemd tot Lid van Verdienste van de sv TVO. Een oorkonde en groot 
applaus was zijn deel. Handbalvoorzitter Susan Annink legde na 9 jaar 
deze taak neer. Zij heeft al die tijd op enthousiaste wijze TVO handbal 
gepromoot en op de kaart gezet. Alfred Damhuis heeft na 6 jaar zijn 
functie als secretaris van het voetbalbestuur neergelegd. Ook hij heeft 
al die tijd met veel plichtsbesef zijn taak vervuld. Ook zij kregen applaus 
en bloemen. 

 
Susan Annink stopt als handbalvoorzitter, rechts Marco 

 

 
Clemens Heuker of Hoek, 50 jaar TVO lid 
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Alfred Damhuis wordt bedankt voor 6 jaar TVO voetbal secretarisschap 

 

 
Theo Scholten, 60 jaar TVO lid 
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Bart Ottink 40 jaar TVO lid, op de rug gezien Auke 

 

 
Roy Boenders 40 jaar TVO lid 

(Foto’s Alfons Harink en Tijmen Linsen) 
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Een 7 tal jubilarissen werden gehuldigd vanwege langjarig TVO 
lidmaatschap; Hennie Heijmerink en Hein Vossebeld 75 jaar, Bets Ottink 
70 jaar, Theo Scholten 60 jaar, Clemens Heuker of Hoek 50 jaar, Bart 
Ottink en Roy Boenders 40 jaar. 
Na de omnivergadering was het woord aan TVO Gildevoorzitter Alfons 
Harink en het gebruikelijk toetje was een donatie voor de afdelingen na 
hun verzoek tot aanschaf van sportmiddelen. Unaniem werden de 
ingediende voorstellen aangenomen. Het TVO Gilde schenkt aan de 
handbal en volley sportmaterialen en aan TVO voetbal de aanschaf van 
een nieuw scorebord. Het TVO Gilde heeft thans voor dit lopende seizoen 
een ledenbestand van 90. (terwijl TVO in 2023 90 jaar bestaat, ook dat 
nog!). 

Jan Ottink 

 
 
VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
NOVEMBER 
Wo 2 nov.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger/Allerzielen 
Di 15 nov.  09.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Za 19 nov.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 22 nov.  09.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
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.  19.00 uur Woord- en Gebedsviering/vrijwilliger 
 
Kijk op de website (www.heiligegeestparochie.nl/vieringen) en in Onder 
Ons voor het actuele vieringenrooster.  

 
Bedevaart Haaksbergse Processie naar Kevelaer 
Op dinsdag 1 november organiseert de Haaksbergse Processie Kevelaer, 
samen met alle omringende parochies en geloofsgemeenschappen.  
De kosten voor deze dag bedragen €30,00. Vanuit Beckum/Stepelo kunt 
u zich aanmelden bij: Rosalien Hilderink (Hengelosestraat 204, 

http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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Haaksbergen, 06- 27617696) of Marinus Nijland (Kastanjestraat 17, 
Bentelo, 0547-292485).  
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Filmavond in ‘t Proggiehoes 
Zeven leden van Toneelvereniging Levenslust 

spelen mee in de film Lina 
 

Lina, een meisje van 18 jaar, 
heeft een verstandelijke 

beperking. Ze woont, na de 

scheiding van haar ouders, met 
haar moeder en twee zussen op 

de bovenste verdieping van een 
flat in Hengelo. Het enige wat 

mooi is aan de flat is het prachtige 
uitzicht over de stad. Vooral ‘s 

avonds, wanneer het donker is, 

kan Lina urenlang naar buiten staren en……… dromen. 
 

Dromen over vroeger, haar oude huis waar ze zo gelukkig was toen haar vader 
nog thuis was en niet zoals de laatste maanden verslaafd aan de fles. Lina 

droomt over vrienden en over een leven waarin ze net zo mooi, knap en slim is 
als haar zussen. De moeder van Lina heeft het zwaar met haar drie meiden 

waarvan dochter Melody aan de persoonlijkheidsstoornis borderline lijdt. De 

vader van Lina heeft, na een echtelijke ruzie over zijn drankmisbruik, het gezin 
verlaten.  

 
Tijdens de film zien we de strijd die de vijf gezinsleden voeren. School en 

hulpverlenende instanties maken de moeder van Lina duidelijk dat 

overbezorgdheid de optimale ontwikkeling van Lina in de weg staat. Lina weet 
heel goed dat ze een verstandelijke beperking heeft. Ze kan niet goed leren. 

Omgaan met emoties vindt ze moeilijk. Ze kan niet goed zeggen wat ze voelt 
en wat ze bedoelt. Lina gaat naar een speciale school, zit op een dansclub en 

speelt in een voetbalteam speciaal voor mensen met een beperking. Lina is in 
Hengelo op zoek naar gewone vrienden om leuke dingen mee te doen. 

 

Als Lina wordt opgenomen in een vriendengroep leert ze van alles wat jongeren 
in onze tijd belangrijk vinden. Een vriendin leert haar het mobieltje en de PC te 

gebruiken. Lina ontdekt internet. Dan gaat het mis! 
 

Vrijdag 12 november om 20:00 uur in ’t Proggiehoes. De kaarten voor 
de film kosten €8 (incl. koffie/thee) en zijn te bestellen bij Annie 
Ottink (tel: 074-3676442) 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 8 2022 
pagina 26 

 

Luk akkefietjes… 
In de veurige BBB ha’k oeleu koond doane van de vroggere oetstapjes veur één 
dag met de boerin’boond. Woar oons Mina - völ joar’n leene - ne tied lid van 

was en ne kear ston ‘Haaj Tie Partie’ op’t programma, ’n Hoogtepeunt wön e 

zeg, mer veur oons ’n deeptepeunt.  
Afijn, dan wik oe efkes oet de deuke doon, da’w toondertied ok merakels op de 

mirragkoffie bunt ekom’n met ne wekke op vekaansie met ne busse. Keal nog 
is ne moal, dat was eens mar nooit wier! Tja dee bössels van jongs bie oons 

wol’n d’oale leu verras’n. Zee dach’n ma zoo; noa ’n joar van had wark’n hebt 
ze ’t wa verdeend. Dat had’n ze wa bie’t rechte eind…po wisse wa en doarbie 

zol’n hunnie dee wekke ’t boer’nwark regel’n met zonne stasjeire as 

oondersteuning. za’k ma zeng, hek oe noe duftig oet de deuke doane. 
Afijn, ik mos eas heel wat snüt’n in zaddook veurdat wie de koffers vol had’n 

stopt veur de reise. Oons Mina wol van aln’s met nem’n en ikzölf dach ok nog 
da’w ‘n brood trummelke met stoete in de bagaasje mos’n stop’n veur 

oonderweg, ie wet ma nooit... Mer noa alt corrigear’n, katt’n op meka en 

wossel’n ko’w de propvolle koffers nét dichtekrieng’n. dat ko’w. Oh ja, hak nog 
nig verteelt; de wekke vekaansie gung nor de Harz teeng Oost Prüslaand an. 

En wat dachie wat was? Het was ne Ol Inkloesif reis, to mear, aln’s veur niks, 
dat wön oons annebood’n. Met’n sjouffeur koonk’t trouwns wa good veen. En 

noa alle kuierieje kwaamp t’r oet dat hee warachtig heel in de wiet’n nog ’n 
betje femilie van oons was. Want mien grootva zien pettekeend was vrooger 

votte trouwd met’n nichte van Sloes’n Sientje. En den har later kennis kreeng 

met ’n stiefkeend van FriemelFritske, den oomzegger was van  doomboer met 
dat busbedrief . Kö’j ’t nog volg’n? Ik ѐèglijk ok nig mear! 
 
Merre… heremetied wa’k was mie dat ne wekke van nuil’n, dram’n en klaang’n 

met dat kuddevolk. In de busse niks as zuurtjes et’n en lipke an de 

limonadefleske of ma wear in de taske graai’jn nor nötjes. En bie pauzeplaatsen 
niks as foto’s maak’n en um haverklap nor de weesee. (Doar mossie warachtig 

ok nog ’n halm euro veur betaal’n in zonne automaat aans kwam ie geels nig 
bie’n pisbak)! In Harz was’t ok geregeld verkniep’n met dat aandre busvolk. ’t 

Schoot nig op met et’n smons en smirrags. As de laanksloapers langzaam bie ’t 

frühstücken kwaam anslof’n har ik meespats a wa dree boterham’n en een Düts 
ei achter de kies’n, dat ha’k. En ons Mina van’t zelde… Noa twee daang van alns 

bekekk’n te heb’n en teegn dee barg’n op ploetern met ’n heel’n dag tuskedüür 
et’n en dreenk’n gung ik steurig mear deenk’n an oonze boerderieje. Zol aln’s 

nog wa in de riege wean in stal en in de schuur’n? Zol ’t vee genog te vret’n 
heb’n en zolt ze ‘n breenk nog luk of hem’ keart? 
Joa, dat spöl’n zich wa zo’n dattig joar leen of, mer ik kan’t mie nog herreener 

as de dag van gister’n, dat kaan’k. Wie kwam’n wear toes en de busse dreij’n ’t 
arf op. Ik en oons Mina merakels verniej’d hoo ’t er ommaol bielag op’n breenk. 
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Noe doar kaank héél kot in wean. De bössels van jongs zaat’n achter ’t hoes 
met den stasjeire in ne lui’n stoole en ne polle bier op toafel. De hoonder leup’n 

vreadig roond te kakel’n, ’n breenk vol met hoonderstroond. De beeste ston ok 

met de peute in’mes en keek’n oons an met ne blik van; wannear wot dee 
gruppe noe is oettemest? Um ’n droovig verhaal kot te maak’n.  

Ne wekke op vekaansie? Dat was eens mer nooit wier! 
HekselmesienHarry 

 
Nieuws van De Zonnebloem Beckum 
Uitslagen loterij Zonnebloem 

De Zonnebloem bedankt alle mensen die loten en/of 
zonnebloemen hebben gekocht. Hiermee is onze kas weer 
aangevuld en kunnen we weer leuke activiteiten organiseren 
voor de Zonnebloem Beckum. Verderop in dit BBB nummer 
vindt u de uitslag van de Zonnebloem loterij. 
 

 

Kerstactie: uitje Intratuin 
Voor iedereen die graag een paar uurtjes gezellig naar Intratuin wil, kan 
met ons mee op dinsdag 22 november. Rond 9.30 uur wordt u van huis 
opgehaald. Tevens wordt u getrakteerd op een kop koffie met ......? Er 
wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van € 2,50. 
Opgave bij een van onderstaande vrijwilligsters: Inge (06-53792980), 
Anjo (06-57018286), Sandra (06-21217984), Nelly (06-53716663). 
Tot ziens op 22 november! 
 

Zon in de Schoorsteen 
Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar toch willen we u informeren over deze 
actie. Zoals ieder jaar hopen wij weer te mogen rekenen op onze vaste 

geefsters(gevers). Omdat we van te voren nooit weten hoeveel 
geefsters(gevers) wij nodig hebben, zijn nieuwe aanmeldingen altijd van harte 

welkom. Wordt u dit jaar niet gevraagd voor het maken van een pakje dan komt 

u zeker volgend jaar aan de beurt. De geefster/gever ontvangt begin november 
een envelop met de gegevens van de ontvang(st)er en verdere informatie. We 

hopen dat wij ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen. Onze 
contactgegevens zijn: Nelly van den Broek (06-5371663 of 

fysiovdbroek@hotmail.com) en Truus Kamphuis (074-3676521 of 06-10304973 
of per mail: gamkamphuis@gmail.com) 

mailto:fysiovdbroek@hotmail.com
mailto:gamkamphuis@gmail.com
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TWINTIG VOORZETTEN OP…  MILAN EZENDAM 

Bij de bekerwedstrijd TVO – GSV begin september zagen we onder de 
beschutting vd. kleedkamers een merkwaardig tafereel. ‘De kroonprins’ 
voor de keeperspositie bij TVO1, die ¾ jaar geleden geveld was door 
een zware knieblessure, zat in een zg. schootmobiel. Revaliderend na 
een pas uitgevoerde kruisband-operatie.  

Naast hem stond een andere TVO1 speler, die ook onlangs de uitslag 
had gekregen van een knieonderzoek. En die diagnose betekende een 
zware tegenslag. Einde oefening als actief voetballer bij TVO1 voor Roy 
Leferink vanwege een ‘versleten knie’. Zie daar de analyse net voor het 
begin van het nieuwe seizoen. Roy was jarenlang de spits, schaduwspits 
en balvaste nummer 10 in TVO1 en in die posities goed voor menig 
doelpunt! Maar gelukkig was hij inmiddels als betrokken TVOer 
toegetreden tot het voetbalbestuur (pakket sponsorzaken). Dat is dus 
mooi meegenomen… 

De  man in de schootmobiel was dus Milan Ezendam. Vanuit de jeugd 
leek hij de keeper voor de toekomst te worden bij TVO. Maar dikke pech 
achtervolgde hem voortdurend met legio blessures. Echter, nu net aan 
het begin van dit seizoen was hij fit en leek na overtuigende optredens 
klaar te zijn als sluitpost voor TVO1. Als opvolger van Mike ten Voorde, 
die enkele jaren met verve de betrouwbare doelman was in TVO1, maar 
ook in de lappenmand raakte. Maar bij WVV34 ging het faliekant mis 
direct in het begin. Milan klapte fors door zijn knie bij het neerkomen bij 
een onderschepping na een voorzet. Ernstige knieblessure - vele 
maanden uit de roulatie. Hij bleef wel berokken bij TVO1 en is thans 
elftalleider bij de hoofmacht. Waarmee hij het stokje overnam van pa 
Louis Ezendam! Memorabel is tevens dat Milan de jongste rijinstructeur 
van Nederland werd zo’n twee jaar geleden. Ook een kwestie van; zo 
vader, zo zoon. 

Hoog tijd om ons oor te luister te leggen bij de jonge rijschoolinstructeur 
annex TVO elftalleider. De Twintig voorzetten op Milan Ezendam! 
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Milan in het pak als  
Rijinstructeur 
en als (nog fitte)  
doelman in actie 
 

 
 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
 21 jaar en inmiddels bijna 5 jaar samen met m'n vriendin. Ik 
ben nu ruim 2 jaar rijinstructeur bij m'n vader in het bedrijf. 
Mijn hobby is voornamelijk voetbal. 
 

De sportcarrière: 
Ik ben bij TVO in de F'jes begonnen. Vanaf de E ben ik begonnen 

met keepen. Vervolgens ben ik de hele jeugd blijven keepen. In 
2016, op 15 jarige leeftijd, kwam ik voor het eerst bij de selectie. 

Wel heb ik veel last gehad van zware blessures. Het kraakbeen in 
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m'n linker enkel kapot, de kruisband van m'n linker knie 

afgescheurd en nu de kruisband van m'n rechter knie afgescheurd. 
Door al deze langdurige blessures heb ik tussen het seizoen 
2016/17 en 2021/22 denk ik maar 25 wedstrijden gespeeld.  

Het hoogtepunt: 
Het hoogtepunt was uiteraard het kampioenschap in de 4de klasse 
B met het 1ste. Hier speelde ik zelf alleen niet, ik hield vooral de 
bank warm. Een ander hoogtepunt was het Kampioenschap in de 

A. Ik speelde m'n eerste wedstrijd na 9 maand in verband met de 
eerste kruisband blessure. Dit was meteen de kampioenswedstrijd. 

 
Veel blessures kreeg je al in de jeugdperiode bij TVO; toeval, 
domme pech of…? 
Ik denk domme pech. Ongelukkige momenten waarbij je verkeerd 
neerkomt, daar is niks aan te doen 

 
TVO1 krijgt een zwaar seizoen voor de kiezen door de 
versterkte degradatieregeling. Mee eens of andere mening? 
Het wordt absoluut een zwaar seizoen, maar de jongens gaan voor 
elkaar door het vuur. We gaan er alles aan doen om ons te 

handhaven. 
 
Wat is jouw advies aan Louis van Gaal; in het Nederlands elftal 
in het doel zetten; Cillesen, Pasveer of Bijlo? 
Lekker Pasveer laten spelen. Cillesen is ook een optie, maar 
Pasveer heeft bij Ajax laten zien dat hij het zeker nog in zich 

heeft. Bijlo heeft ook zeker de potentie, maar hij heeft veel last 
van blessures en is te wisselvallig op dit moment. 
 
Elftalleider TVO1 dit seizoen ipv. doelman. Valt het mee of tegen 
tot nu toe en heb je al vreemde zaken meegemaakt? 
Uiteraard valt het tegen. Ik had liever de lijn van vorig seizoen 
doorgetrokken en dan gehoopt dat ik ook dit jaar het doel zou 
mogen verdedigen. Het elftalleider zijn zelf is wel leuk. We hebben 

een leuke groep bij elkaar. Vreemde zaken zou ik me zo niet 
kunnen bedenken. 
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Na een kruisbandoperatie kost de revalidatie  wel ¾ jaar om 
wedstrijdfit te worden volgens de geleerden. Wat schat jezelf 
in? 
Je zult inderdaad ongeveer 9 maand nodig hebben voordat je weer 

volle bak kunt op het veld. Op trainingsgebied en ook mentaal gaat 
het heel zwaar worden. Het gaat je niet in de koude kleren zitten 
als je in 4 jaar tijd 2 keer een blessure oploopt waar je bijna een 

jaar van moet herstellen, ik hoop volgend jaar in de voorbereiding 
weer aan te kunnen sluiten. 
 
Autorijschool Ezendam; al vroeg had je de ambitie om opvolger 
van pa te worden? 
Nee, eigenlijk helemaal niet. Pas toen ik zelf mijn rijbewijs haalde 

wist ik dat ik ook rijinstructeur wou worden. 
 
Hoeveel lessen heeft een gemiddelde cursist nodig om geschikt 
te zijn te zijn voor het rijexamen? En slagen er veel in één keer? 
Volgens het CBR zijn het gemiddelde aantal rijlessen op dit 
moment ongeveer 43 uur. gemiddeld slaagt er dan 50%. Gelukkig 

ligt dit bij ons iets hoger. 
 
Heeft de autorijschool branche ook veel last vd. 
energiecrisis/brandstofprijzen? 
Ja ook wij hebben last van de verhoogde brandstofprijzen, maar ik 
ben allang blij dat ik niet in de schoenen van bijvoorbeeld een 

bakker sta. 
 
Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-
school-sport-aanbod in Beckum?  
Ik denk dat het belangrijk is dat er snel woningen bij worden 
gebouwd voor de leefbaarheid van Beckum. 
 
Nederland kent wereldtoppers op sportgebied. Geef de juiste 
rangschikking aan:  Mathieu v.d. Poel, Annemarie van Vleuten, 
Max Verstappen, Femke Bol, Maikel van Gerwen. 
1. Max Verstappen, 2. Mathieu v.d. Poel, 3. Annemarie van 

Vleuten, 4. Maikel van Gerwen, 5. Femke Bol 
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Vind jij het ook zo erg voor die wappers en oproerkraaiers, die 
veel te vaak, ook via social media, de pers halen? 
Ik hou me daar niet veel mee bezig, ik kijk af en toe Hart van 
Nederland. 
 

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): 
Eerst toiletteren, daarna met de mobiel het nieuws volgen, een kop 
koffie drinken en dan aan het werk 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor 
ouderen, want de jeugd is meer voor social media: 
Mee eens, maar de Beckum Beter Bekeken wordt ook online 
gepubliceerd. Dat is denk ik een goede zaak. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of 
Chinees: 
Lekker stamppot, met een stukje rookworst!!! 
 

Humor is van ’t Hek, Sluipschutters, mr.Bean, Finkers, Jochem 
Myer , Theo Maassen of….: 
Ik kan wel lachen om Sluipschutters of mr. Bean. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
New York lijkt me mooi. Zo groot, lijkt me een hele ervaring. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Niet veel dingen. 's nachts slaap ik het liefst. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Doot heanig an!!!! 
 

Gevonden voorwerpen: horloge 
Enige weken geleden heeft Stephan Nollen dit horloge gevonden, tijdens een 

wandeling. Mocht het jouw horloge zijn, dan kun je contact opnemen met 
Stephan, wonende aan de Pastoor Eppinkstraat in Beckum. Telefoonnummer is 

ook bekend bij de redactie. 
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Datumbank  
26 okt.  Wat de pot schaft* 

26 okt.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 

1 nov.  Vrouw Actief | Creatief en knutselen 
1 nov.  Bedevaart Kevelaer  

8 nov.  Ouderensoos 
8 nov.   AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes 

9 nov.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 

10 nov.  Wat de pot schaft* 
11 nov.  TVO Jeugd | Spooktocht | 19.00-22.00 uur 

12 nov.  Filmavond | Lina (met spelers LL) | aanvang 20.00 | Proggiehoes 
15 nov.  Informatieavond H. Blasius | 19.30 uur | Wapen van Beckum 

16 nov.  OVBO | Thema-avond | 20.00 uur | De Schole Oele 
19 nov.  Oud papier 

19 nov.  TVO | Snertactie | 10.00-14.00 uur 

22 nov.  Zonnebloem Beckum | Uitje Intratuin | Vertrek 09.30 uur 
23 nov.  Wat de pot schaft* 

23 nov.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 
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* 
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21 dec.  Handwerksoos BBH | Aanvang 14.00 uur | De Pol Bentelo 
21 dec.  Kerstmarkt | Parkeerplaats Wapen van Beckum 
*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. 
 

Beckum toen en nu 

 
Je kunt het je bijna niet voorstellen maar vroeger hadden we ook al droge 

zomers. In 1959 stonden in Beckum de meeste waterputten droog en kwam 
men van de gemeente Hengelo water brengen. 

(Foto gemaakt aan de Beckumerschoolweg. Meest rechts op de foto Schilders Leida.) 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Jongerencafé woningbouwstrategie   
10 oktober 2022 – Woonwensen, 
woonconcepten en betaalbaarheid 

 

Als Werkgroep Omgevingsprogramma Beckum (WOB) hebben we 
de afgelopen maanden niet stilgezeten. Nadat in het voorjaar in deel 1 
van het Omgevingsprogramma is vastgelegd dat we (o.a.) voor 130 
woningen gaan, zijn we verder gegaan met deel 2. Daarin wordt o.a. 
antwoord gegeven op de vragen: welke woningen moeten dit zijn, waar 
moeten ze komen en hoe ziet de fasering in de tijd er uit? Om antwoord 
te krijgen op de eerste vraag is afgelopen zomer bureau Atrivé gestart 
met het maken van een woningbouwstrategie.  
 
Hierin is gekeken naar de bestaande woningvoorraad en de 
verhuisbewegingen in Beckum. Het aandeel betaalbare eengezins-
woningen (zoals rijtjeswoningen en appartementen) is erg klein en dat 
maakt de instapmogelijkheden zeer beperkt. Het bouwen van nieuwe 
woningen bied kansen voor starters en jonge gezinnen. Naast direct 
bouwen voor deze doelgroep kan bouwen voor doorstroming ook 
bijdragen aan dit doel, echter zal dit maar een beperkt effect hebben. 
Kijk om je heen in en om Beckum en je ziet veelal grote vrijstaande 
woningen die (als ze al vrijkomen) niet betaalbaar zijn voor starters en 
jonge gezinnen. Maar wat zoeken starters en jonge gezinnen? Wat past 
bij hun wensen en (financiële) mogelijkheden?  
Daarover hebben we het gehad in het Jongerencafé op maandagavond 
10 oktober in ’t Proggiehoes. Er waren maar liefst 45 jongeren aanwezig 
variërend in leeftijd van 17 tot 30 jaar. Daarnaast was ook de gemeente 
Hengelo aanwezig om de informatie en sfeer uit de eerste hand mee te 
krijgen. Door de volgende vragen werd een beeld gevormd van de 
samenstelling van de groep: woon je momenteel in Beckum of niet 
(meer)? Woon je nog thuis of zelfstandig? En ben je alleen of samen op 
zoek naar koop of huur? Op de vraag: ‘Wat maakt dat je graag in Beckum 
wilt (blijven) wonen?’ werd vooral gerefereerd naar het sociale leven en 
de dorpse omgeving.  
Vervolgens ging het onderwerp over op ‘Money Money Money’. Wat 
is voor jongeren betaalbaar en sluit dat aan op hun wensen? Volgens 
gemeente Hengelo is betaalbaarheid maximaal €330.000 voor een 
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grondgebonden woning en €275.000 voor een appartement. 
Tegenwoordig moet je (zeker als je alleen bent) een behoorlijk salaris 
hebben als je dat wilt lenen. Met behulp van wat rekenvoorbeelden 
konden jongeren anoniem, via de Mentimeter aangeven wat voor hun 
betaalbaar is. Opvallend was dat ze best ruime financiële mogelijkheden 
hebben. Wat hierbij mee speelt is dat een groot deel (fulltime) werkt en 
nog thuis woont, waardoor er behoorlijk gespaard kan worden. Huur is 
dan ook niet in trek, men heeft het over het algemeen thuis prima voor 
elkaar! 

 
Veel jongeren met grote belangstelling voor alle aspecten van 

woningbouw in Beckum in het Proggiehoes 
 

Na een korte pauze, gingen we verder met het onderwerp 
‘woonconcepten’. Wat voor type woning kun je krijgen voor welk 
budget? Dit liep uiteen van de zogenaamde Wikkelwoningen en 
Uuthuuskes (tijdelijke, snel te realiseren woonconcepten voor 1-2 
personen) tot traditionele rijtjes- en 2-onder-1-kap woningen. Belangrijk 
gegeven is dat de huidige prijs van een rijtjeswoning al aan de 
bovengrens van betaalbaarheid zit en die van een 2-onder-1-kap woning 
daar ruim boven. De verschillende concepten kregen een plek in de grote 
zaal en jongeren konden daar gaan staan wat het best bij hem/haar 
past. De grootste groep stond bij de rijtjeswoning, daarna bij 2-onder-
1-kapwoning en woningsplitsen/erfdelen. Bij dit laatste concept werd 
meteen aan de gemeente de vraag gesteld of ze hier momenteel ook al 
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aan meewerken, aangezien een aantal op dit onderwerp zijn vast 
gelopen. Er was geen belangstelling voor de Wikkel-, rug-aan-rug en 3-
onder-1-kap woning.  
In een volgende ronde werd gevraagd welk concept de tweede keuze 
zou zijn. Er was wat uitwisseling maar het meest opvallend was de groep 
die als eerste keus 2-onder-1-kapwoning had, zij gingen namelijk midden 
in de zaal staan. Met andere woorden: dit is mijn eerste en enige keus. 
Een schrijnend gevolg van het feit dat jaren weinig tot niks is gebouwd. 
Zij willen immers heel graag in Beckum (blijven) wonen, wachten al het 
langst en wanneer straks te sterkt wordt gefocust op de categorie 
‘betaalbaar’, zou er voor hen weinig of niks bij zitten. Bovendien denken 
we dat deze groep aanzienlijk groter is. Daarom is het des te 
waardevoller dat deze mensen aanwezig waren en dit signaal hebben 
afgegeven. De avond is afgesloten met een drankje aan de bar waarbij 
nog veel nagepraat werd. Atrivé, de gemeente en WOB hebben signalen 
en inzichten gekregen die niet uit de analyse van getallen gehaald 
hadden kunnen worden. Daarom nogmaals bedankt voor alle 
aanwezigen voor hun bijdrage en openheid!  
Ondertussen zijn we ook bezig met het organiseren van een 
ouderencafé. We verwachten dat een groep ouderen in een 
eengezinswoning zitten die niet meer aansluit bij hun (toekomstige) 
wensen en behoeften. Door in het woningbouwprogramma ook hier 
rekening mee te houden, komen er meer doorstroommogelijkheden.   
 

Op de inloopavond van 24 oktober waren we aanwezig om informatie te geven 

en vragen te beantwoorden over de woningbouwstrategie en hoe dit verder 
meegenomen wordt in het proces om te komen tot een Ruimtelijk 

Ontwikkelingsplan Leefbaar Beckum. Op het moment van verschijnen van deze 
BBB is deze inloopavond al achter de rug, maar er zullen er meer volgen. Mocht 

je in de tussentijd een vraag hebben, benader ons dan gerust! 

Namens de Werkgroep Omgevingsprogramma Beckum, 

                                                           Els Wijermars en Anouk Mulder 

…Wist u datjes… 
Het was begin oktober een relatief puntrijk weekend voor de TVO 
voetballers. Zondags was het vrijwel ‘clean sheet’ voor de senioren. TVO5 

snoeide Rood Zwart6 met 0-3 de mond, het 4e won bij Rietmolen met 3-5 en 
TVO3 triomfeerde tegen Rijssen2 met 7-5. TVO2 hield Vogido2 in bedwang, een 

nette 1-1 remise (met 10 man nog wel…).En dan TVO1, dat de competitie 
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opende met ‘een zwaar bevochten’ 2-1 zege, zoals het verslag ook aangaf. 
MVV29 mocht grotendeels het spel maken maar beet zich stuk op het kranige 

TVO. Vooral doelman Tim Kamphuis vervulde een hoofdrol. Jorn G. en Kay K. 

scoorden voor TVO.3 punten in de pocket, wat wil een mens nog meer?... TVO2 
daarentegen kon -met gastspelers- en ultieme inspanning de volle buit pakken 

tegen Bentelo2; 2-1 zege. TVO1 kwam op de koffie bij Fleringen. Na de prima 
goal van Kay K. voor rust was Fleringen vervolgens de betere partij en won . 

TVO handbal trapte ook af in het nieuwe seizoen! Dames1 overtuigden meteen 

met een duidelijke overwinning op Stevo2; 15-26 waarna ook BWO aan de 
zegekar werd gebonden middels een prima 25-17 overwinning maar dames2 

zagen Bentelo2 er met de zege vandoor gaan, 19-25 eindstand. 
En ja TVO1? Dat baarde opzien met een historische nederlaag tegen Barbaros. 

In alle linies moest TVO buigen voor de technisch veel betere gasten, die ook 
nog uiterst effectief het TVO doel wisten te vinden. Bij 1-7 stopte de teller, snik, 

snik.…Een week later snoepte TVO2 zaterdagteam HSC21 een punt af, 2-2 en 

TVO5 moest buigen voor Holten met 2-5.  Ook het 4e ging diep door het stof in 
Neede met een 11-2 nederlaag en het 3e rolde Borne3 op met de alleszeggende 

cijfers 11-0 en zit tegen de koppositie aan. 
En dan de wonderbaarlijke metamorfose van TVO1, dat na het echec tegen 

Barbaros bij DSVD dichtbij een verdiend punt was op basis van inzet en 

teamgeest. Jari, Martijn en Pim scoorden en brachten TVO steeds op 
voorsprong, maar na een dubieus slotakkoord door fout scheidsrechter werd 

met 4-3 verloren.! Voor TVO geldt dat met wekelijks dezelfde instelling er zeker 
vertrouwen is in een positief vervolg van de competitie! Nog 22 wedstrijden te 

gaan, toch? 
 

DEZE MAAND….                                   in één volzin  
De Gouden Televizier Ring ging dit jaar weer aan onze neus voorbij, sterker 

nog, we waren niet eens genomineerd, laat staan dat weinigen op ons gestemd 

zouden hebben want we opereren niet in het landelijke blikveld met de 
maandelijkse schrijfsels over het wel en wee in Beckum en wijde omgeving met 

onze vreugdevolle of kommer- en kwel verhalen, akkefietjes, wijsneuzerige 
columns en ondeugende opmerkingen, wat niet wegneemt dat we al bijna 50 

jaar onze vingers blauw schrijven voor dit nietige maandblad BBB en van de 

achterban voor dat literaire geploeter alleen - van achter de geraniums - wel 
eens een pluim op de hoed krijgen als we er nadrukkelijk om hengelen maar ja, 

de gemiddelde Beckumer is nou eenmaal trots in stilte is al eerder geconstateerd 
en daar moeten we het maar mee doen, want we zullen doorgaan… enne; wat 

veel eikels op de weg de maand oktober, toch?    
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Uitslagen Zonnebloem loterij 
Prijs        Aantal  Gevallen op 
1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,-    1 1071930 
2e prijs  Geldprijs t.w.v. € 7.000,-    1 0463738 
3e prijs  Geldprijs t.w.v. € 2.500,-    1 0730367 
4e prijs  Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus  1 0257117 
5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus  1 0526349 
6e prijs  Geldprijs t.w.v. € 1.000,-    1 0673064 
7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,-    1 1043258 
8e prijs Laptop t.w.v. € 770,-    1 0120689 
9e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 1002272 
10e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0258875 
11e prijs iPad t.w.v. € 445,-     1 0250091 
12e prijs iPad t.w.v. € 445,-     1 1038193 
13e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0472150 
14e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-   1 0242207 
15e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-   1 0385713 
16e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-   1 0313821 
17e prijs Airfryer Philips t.w.v. € 220,-     1 0089893 
18e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart  1 0446975 
19e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart  1 0180207 
20e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart  1 0589153 
21e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,-  1 0695959 
22e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,-  1 0508761 
23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,-    15     99600 

(5 eindcijfers) 
24e prijs BOL.com bon t.w.v. € 50,-    15     50837 

(5 eindcijfers) 
25e prijs HEMA bon t.w.v. € 50,-    15     89470 

(5 eindcijfers) 
26e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90   15     30540 

(5 eindcijfers) 
27e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,-   15     85111 

(5 eindcijfers) 
28e prijs Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50   15     82846 

(5 eindcijfers) 
29e prijs Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen  15     56601 

(5 eindcijfers) 
30e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-    150      0982 

(4 eindcijfers) 
31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-    150      5499 

(4 eindcijfers) 
32e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,-    150      6991 

(4 eindcijfers) 
33e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,-   1500        202 

(3 eindcijfers) 
34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-    1500        753 

(3 eindcijfers) 
35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-    1500        328 

(3 eindcijfers) 
36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-    1500        167 

(3 eindcijfers) 
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Uitsmijter van de maand 
Twee omgekeerde vlaggendragers komen elkaar tegen in Stepelo, zegt de 
ene tegen  de andere; ‘nou die staan ook mooi voor paal”! 
Heb jij ook een mooi uitsmijter? stuur ‘m op naar de BBB redactie… 
 

 

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 

 
 
Nog één keer dan; karakteristieke beelden bij de finish van 
de lus van Beckum. Uitgeput en pure blijdschap!  
Wie kent trouwens de namen van deze lopers ???? 


