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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 2023 OP; 
25 jan, 22 feb, 22 mrt, 26 apr, 24 mei, 28 jun, 20 sep, 25 okt, 22 nov, 20 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…………….…………………………….10 
 

Laatste Week Nieuws 
 

De ARKKVB deed weer van zich spreken, ARKKVB? Jazeker, de Algemene Rooms 
Katholieke Kerstboom Vereniging Beckum dus. Een groep vrijwillige 

‘Kerstmannen’ - sinds tientallen jaren - die half december weer in de kern van 

Beckum een aantal kerstbomen heeft geplaatst. En er een passende, mooie 
kerstverlichting in heeft geplaatst. Een traditie die we moeten koesteren. 

Net zoals de Kerstverlichting langs de Past.Ossestraat, die sinds een viertal jaren 
medio december wordt geplaatst door een aantal initiatiefnemers. Ook dat geeft 

‘meer cachet’ en fleurt ons dorp op. mooi toch? 
Beetje winter, beetje vorst, toch al weer een week lang. Schaatsen uit het vet, 

het kon weer een paar dagen. Maar voetballen even niet mogelijk; vervroegde 

winterstop. TVO1 sloot af met een 2-1 nederlaag bij Saasveldia. Weer 
schlemielig verlies in slotfase na best een prima partij. ‘Joa, doar he’j wat an’, 

zal een criticus zeggen na een blik op de ranglijst…. Maar TVO handbal timmert 
wel nadrukkelijk aan de weg. Dames1 en junioren D1 blijven ongeslagen, olé!! 

Dames1 met 22 punten uit 11 partijen en jeugdteam D1 met 21 punten uit 11 

partijen. De vlag kan bijna in top!... 
Niet vergeten, op 1 januari is weer een Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes! 

 

 
Komen twee kerstbomen elkaar tegen, zegt de een tegen de ander; 

‘gossie wat doar, ie gleenstert lang nig zovöl as vergang’ joar…’ 
 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 JANUARI 2023 
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Wat U Leest In Deze December BBB 
 

• OLIEBOLLENACTIE TVO 

• OSSENNIEUWS ZET EEN PUNT ACHTER 2022. 

• KERST OP DE BLEEK 

• OPENLUCHTSPEKTAKEL OSSE: ROLVERDELING BEKEND 

• KERSTBAKJES 

• GEVONDEN IN DE SPOUWMUUR 

• BBB BLIJFT BOEIEN; AL 44 JAAR 

• TWEEDE KERSTDAG: KERSTBOOMFEEST 

• AFSCHEID BESTUURSLEDEN SZB 

• IN MEMORIAM 

• 20 VOORZETTEN OP…. GERARD OLDE NORDKAMP 

• MIDWINTERFEESTEN BECKUM 

• NIEUWS VAN DORPSRAAD BRUISEND BECKUM 

• PIETENBEZOEK BIJ TVO 

• BECKUMER OSSENS; OPSTAPAVOND 

• OPGAVE VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE 

• VERSLAG SPOOKTOCHT 

• HOE WAS 2022 VOOR…. SJOERD EN GERARD 

• BECKUM TOEN EN NU 

• PROGRAMMA PINKSTERFEESTEN BECKUM 2023 

• VIERINGEN H. BLASIUSKERK BECKUM 

• FINISCH ARTIC CHALLENGE IN BECKUM 

• WAT IS ’T WAT… 

• DATUMBANK 

• SOOSNIEUWS 

• ZON IN DE SCHOORSTEEN 

• NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM 

• LUK AKKEFIETJES 

• ZWARTE DOFFER; DUIVENTENTOONSTELLING 

• TVO VOLLEYBAL; MIDWINTERTOERNOOI 

• AFSCHEID VAN DE BEER OP HET KERKPLEIN 

• DEZE MAAND IN EEN LUDIEKE VOLZIN 

• OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM 
 

TENNISTRAININGEN VOORJAAR/ZOMER 2023 Vanaf Maart 2023 tot de 
zomervakantie zullen er op de donderdagavond tennistrainingen aangeboden 
worden bij TVO Tennis Beckum. De trainingen worden gegeven door 
tennisschool Han Snijders uit Oldenzaal. Voor meer informatie of aanmelden 
trainingen kun je mailen met tvotennis@gmail.com. Aanmelden kan tot 15 
januari 2023. 

mailto:tvotennis@gmail.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 

 
Ossennieuws zet een punt achter 2022 
Het einde van het jaar is in zicht en dat is te zien als je Beckum 
doorkruist. De oprijlaan van Boenders staat weer in volle kerstglorie te 
shinen. Ook de kerstbomen staan weer traditiegetrouw op de plekken 
zoals het terras bij Halfweg en voor de kerk en de schijnwerpers op de 
kerk staan weer aan. Sfeervol dorpje zo! Daar zijn weer wat mensen 
druk mee geweest. Hopelijk waren de arbeidsomstandigheden van deze 
werklui een stukje beter als die in Qatar. Wat een nep WK was het ook. 
Weinig sfeer, weinig ´beloofde´ statements van de voetballers en een 
Nederlands elftal dat het, ondanks dat het niet altijd even leuk was om 
naar te kijken, toch prima heeft gedaan. Het was het laatste WK dat we 
bij ´Bennie´ konden kijken. Hij verlaat de troon van Halfweg in 2023. En 
dat brengt ons naar de interne speculaties op de Ossennieuwsredactie 
want begin 2023 kiezen de Beckummer Ossens hun nieuwe prins. Op 14 
januari neemt Leo afscheid bij Boenders en komt zijn vervanger 
tevoorschijn. Bennie heeft wat meer tijd vanaf dan dus wie weet… Naast 
de prinsbekendmaking staan er nog twee gave feestjes op onze agenda. 
Tweede kerstdag het Kerstboomfeest bij Halfweg en 4 februari de 
Midwinterfeesten bij Boenders. Er is weer van alles te beleven! Corona 
is vergeten en bestaat niet meer. Gelukkig. 

Team Ossennieuws 

 

http://www.beckum.nl/
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Kerst op De Bleek 
 

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. De school is in kerstsfeer 
gebracht en wij zijn blij dat we dit jaar weer samen Kerst kunnen en 
mogen vieren op school met de kinderen. 
Op woensdagavond 21 december wordt het kerstverhaal ten tonele 
gebracht door de kinderen van groep 7/8. In drie scènes vertellen zij het 
verhaal aan kinderen, ouders en bekenden. Wij nodigen u van harte uit 
om ook aan te sluiten bij deze kerstwandeling. (Voor het deelnemen aan 
deze wandeling is het advies om een zaklamp mee te nemen). Om 17.40 
uur gaan de kinderen van groep 1/2/3 beginnen aan de wandeling en 
om 17.55 uur de kinderen van groep 4/5/6. U mag achter de groep 
aansluiten. De start is op het kleuter/peuterplein. Als u daar op ons 
wacht, gaan we samen op weg. 
 
Na de derde scène gaan de kinderen terug naar school om te genieten 
van het kerstbuffet. Wij nodigen u uit om naar de kerstmarkt bij 
Boenders te gaan. Daar is dit jaar ook een kraam van onze school te 
vinden, gevuld met knutselwerkjes gemaakt door de kinderen. Wij 
gunnen de kinderen extra 
leuke activiteiten op school. 
Daarbij willen we de 
ouderbijdrage niet verhogen 
omdat alles al duurder is 
geworden en dus ook het 
organiseren van deze 
activiteiten. Steunt u onze 
kinderen en koopt u een mooi 
kerstwerkje? De kinderen 
hebben er twee vrijdagen 
hard aan gewerkt samen met 
de hulp van ouders.  
Dan rest mij om, namens het 
team, u allen hele fijne 
kerstdagen te wensen en een 
gezond en gelukkig 2023! 

Anne Ensink 
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Openlucht theaterspektakel Osse: 
Rolverdeling is bekend! 
De kogel is door de (Blasius-)kerk: regisseur Jos Brummelhuis heeft 
bekendgemaakt wie welke rol heeft gekregen en wie “pestoor” Osse mag 
spelen. Dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk geheim te houden. 
Hopelijk lekt dit minder snel uit dan de regeringsplannen uit Den Haag. 
Op 9 januari starten we met repeteren om er uiteindelijk in september 
helemaal klaar voor te zijn! 
 

Waar we ook mee gestart zijn, is het benaderen van bedrijven voor 
sponsoring en het opzetten van een donatiewebsite. Natuurlijk wordt het 
overgrote deel van de onkosten gedekt door kaartverkoop en subsidies, 
maar daarmee kunnen we onze opstartkosten niet betalen. Elke 
financiële bijdrage is daarom van harte welkom. Diane Hofstede, 
Monique Busscher en Angela Morsink nemen graag de 
sponsormogelijkheden met u door. Zelf mailen kan ook via: 
sponsor@theaterosse.nl. U kunt ons ook steunen door een donatie te 
doen via onderstaande QR-code, die u brengt naar de website 
www.voordekunst.nl. Fijn dat 
er al donaties binnenkomen. 
Ook fijn dat we van Beckum 4 
All een mooie schenking 
hebben ontvangen: heel erg 
bedankt! 
 

Van alle kanten ontvangen we 
materiaal, foto’s en verhalen 
van en over Osse, heel leuk! 
Bijgaand een paar leuke foto’s 
die we o.a. van de historische 
kring hebben gekregen. Hierop 
is de familie Vossebeld en 
communicantjes met Osse te 
zien. Ook op facebook (www.facebook.com/TheaterOsse) gaan we foto’s 
delen. zie volgende pagina! 
 

Namens toneelvereniging Levenslust wens ik iedereen fijne feestdagen. 
Met levenslustige groet, Arjan Lammers 

mailto:sponsor@theaterosse.nl
http://www.voordekunst.nl/
http://www.facebook.com/TheaterOsse
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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 
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Gevonden in de spouwmuur! 
 

Je leest het nog wel eens: de meest bijzondere ‘tijdscapsules’ vind je 
terug tijdens een verbouwing. De mannen van Contiplan uit Oele zien 
heel wat spouwmuren en ook zij komen af en toe wat tegen waarvan 
ze denken: “Goh”.  
 

Zo ook onderstaande foto. Een krant van vrijdag 6 oktober 1981 die 
gek genoeg best weer actueel is. Met dank aan Ronald Hengelman. Hij 
had de tegenwoordigheid van geest om deze door te sturen naar de 
redactie van BBB. 
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Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien 
AL 44 JAARGANGEN! 

 

Beckum Beter Bekeken, dit achtenswaardig maandblad voor de 
geïnteresseerde Beckumer draait nu haar 44e jaargang. Een hele historie 
van plaatselijke gebeurtenissen ligt hiermee achter ons. BBB draait al die 
jaren met een formule die nog steeds aanslaat. Althans, ons zijn nog 
geen dringende negatieve adviezen ter gehore gekomen dat het duidelijk 
anders moet. En dat geeft in de huidige brede social media met alle 
vluchtige en impulsieve berichtjes een tevreden gevoel. Want iets meer 
diepgang is – ook voor een blad als BBB – daarom zeker wenselijk. 
Maar ook de BBB redactie beseft terdege dat gaandeweg aanpassingen 
nodig zijn! 
 

Tweemaal per jaar is er een bestuursvergadering van de Stichting Druk 
voor Beckum, waaronder Beckum Beter Bekeken ressorteert. Op 23 
november werd weer geëvalueerd; hoe lopen de zaken, wat kan beter 
en hoe staan we er financieel voor? Door de corona perikelen de laatste 
1½ jaar was het een aantal keren aanpassen/improviseren door de BBB 
redactie om het blad te kunnen uitgeven en moest er noodgedwongen 
een beroep worden gedaan op de fa. Ricoh. Dat betekende financieel 
een extra kostenpost. Daarbij voegend dat materialen duurder werden 
(ook aanschaf papiervoorraad) betekent dit dat de financiële balans 
meer onder druk komt te staan. En met Ricoh wordt overlegd of het 
contract aangepast kan worden en misschien zelfs ingeruild voor een 
kleinere, minder geavanceerde kopieermachine! Ook is het voornemen 
om gastschrijvers in een pool-structuur te plaatsen zodat dit eerder 
besproken plan daadwerkelijk van de grond kan komen. Daar wordt nu 
dan aan gewerkt, is afgesproken. Tevens ontkomen we er niet aan om 
binnenkort ook de advertentietarieven onder de loep te nemen. En 
mocht een kleine verhoging onvermijdelijk zijn, zullen betrokkenen 
hierover tijdig worden ingelicht. 
De traditie van een eindejaars-borrel na de uitgifte van de BBB op 21 
december aanstaande wordt dit jaar opnieuw opgepakt, ook voor alle 
bezorgers dus. Vanaf 15.45 uur zijn alle betrokkenen medewerkers 
welkom in de kantine en dan krijgt iedereen volgens de traditie weer een 
leuke eindejaars-attentie aangeboden. 

BBB eindredactie 
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Tweede Kerstdag 
De Muiters vieren het Kerstboomfeest bij Café Halfweg 

 

De Muiters gaan er nog één keer een grandioos feest van maken voordat 
Bennie stopt als uitbater van Café Halfweg en wel op tweede Kerstdag. 
Na de vele kerstdiners is het tijd om de kilo’s die erin zijn gegaan er weer 
af te dansen. Vanaf een uurtje of 21:00 gaan we los bij Café Halfweg en 
gaan de eerste biertjes als warme broodjes over de bar. De muzikale 
omlijsting is dit jaar in handen van drie leuke dj-acts. ‘Natuurlijk’ neemt 
Nicky Vannettie plaats achter de draaitafels maar hij doet dit niet alleen 
want DJ duo Michael en Luca uit de St. Isidorushoeve mogen het publiek 
ook laten swingen. De avond wordt afgesloten door DJ Mike Marsman. 
Niet alleen een mooie gozer, aldus de vrouwelijke Muiters maar ook een 
talentvolle DJ die onder andere op Freshtival stond. Tweede Kerstdag, 
Kerstboomfeest bij Café Halfweg. 

De Muiters 

 
Ne tied van kom’n en ne tied van goan 

 
Het bestuur van St. 
Zomerfeesten Beckum nam 
afscheid van Michiel Jannink die 
jarenlang als bestuurslid zich 
heeft ingezet bij de bij de 
Pinksterfeesten Beckum. Aaron 
van Laar en Benno Wijlens zijn 
ook gestopt als bestuurslid, 
maar waren niet op de 
vergadering aanwezig. 
Hun afscheidscadeau wordt 
nabezorgd. 
 
(Op de foto voorzitter Pascal Ottink en 
Michiel Jannink) 
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In memoriam 
 

Ne een voltooid leven is Riky Breteler-Heijmerink op 12 november 
overleden op de leeftijd van 90 jaar. Geboren Beckumse, getrouwd en 
verhuisd naar Oele om later weer het Beckumse leven op te pakken met 
Ru en de boerderij over te doen aan de zoon. In De Beukenhof heeft ze 
in februari haar 90e verjaardag mogen vieren. De laatste tijd gaf haar 
lichaam het kwam het einde naderbij. Wij wensen kinderen en verdere 
familie veel sterkte met dit verlies. 
 

      
 
 
Op 20 november moest de familie afscheid nemen van Jan Arkink op 
83-jarige leeftijd. Trotse man, vader en opa en simpelweg gelukkig aan 
de Deldenerdijk. Na een kort ziekbed namen krachten af en was een 
definitief einde onvermijdelijk. Na het ontvangen van het sacrament van 
de zieken is hij overleden en werd voor zijn eeuwige rust gebeden. Wij 
wensen Annie en kinderen sterkte en kracht om door te gaan.  
 

      
 

 
‘weas nig verdreetig um mie, ik heb ’n donders mooi leav’n had’. 

Een passende tekst, geheel van toepassing op hem en tijdens zijn 
ziekteproces, uitgesproken door Henk ter Avest. Hij overleed op 26 
november op 84-jarige leeftijd. De geboren, ondernemende Beckumer 
toog naar Haaksbergen en startte daar een sportwinkel. Henk ter Avest 
sport werd een toonaangevende sportzaak voor de hele regio, later met 
andere ondernemers, tot op heden SPORT2000 genaamd. Ook TVO 
Beckum was jarenlang een tevreden klant van Ter Avest sport. De familie 
wordt sterkte gewenst met het verwerken van dit verlies. 
 

Sv. TVO Beckum 
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TWINTIG VOORZETTEN OP Gerard Olde Nordkamp 
 

Het was in die tijd een pluspunt voor een nieuw op te richten tankstation. 
Je kon overdekt tanken in Beckum, toe maar! Dat was toentertijd een 
zeldzaamheid in de regio. Het Texaco tankstation van Olde Nordkamp 
was ook aangevuld met een heuse shop waar kleinigheden als snoep, 
snacks, de krant, rookwaar. bloemen, ijsco’s etc. te koop waren. Tot 
21.00 uur kon men terecht bij het bemande tankstation, dat jarenlang 
fungeerde als sociale ontmoetingsplaats voor Beckumers en andere 
klanten. In de loop der jaren was er enkele keren ‘gesteggel’ over het 
ondergrondse leidingennet met de overheid en Texaco maatschappij, 
waarbij vermeende lekkages en schuldvraag punt van discussie waren. 
Partin als BAM waren hier met de gemeente bij betrokken. Een periode 
waar Gerard Olde Nordkamp niet graag meer aan herinnerd wil worden.  
 
Na de Texaco periode werd het tankstation aan Shell verhuurd. De shop 
had rond 2007 door de kleinschaligheid steeds minder bestaansrecht en 
werd opgeheven. Zo’n jaar geleden werd het aflopende contract met 
Shell niet verlengd en is Fieten Olie de leverancier bij het Beckumer 
tankstation. Door de hevige schommelingen in de literprijzen voor 
brandstof – lange tijd ten opzichte van Duitse tankstations – was tanken 
aldaar voordeliger. Maar de tijd heeft dat grote verschil ingehaald, kun 
je wel zeggen. De literprijs is van boven de € 2.30 euro inmiddels gezakt 
tot beneden € 1.70 euro (d.d. 8 december!). En dat de Fieten Olie 
tankwagen momenteel soms wel 2x per dag komt voorrijden, spreekt 
boekdelen!  
Over tot de bezigheden van Gerard na zijn periode van 
benzinepomphouder in Beckum. Hij hield een tijdlang kleinvee in zijn 
mini-boerderijtje achter het huis (eigen slacht-lekker vlees!) en verrichte 
tuinonderhoud. Hij raakte ook betrokken bij de parochiezaken als 
beheerder van het kerkhof, waar zijn broer Eric grafdelver werd. Maar 
allengs kwamen ook andere (onderhoud) zaken voor de parochie in 
beeld en Gerard werd lid van de BOP-ploeg die aanvankelijk door Johan 
Eijsink was opgericht. Deze Blasius Onderhouds Ploeg verricht periodiek 
het algemene onderhoud rond de kerk-pastorie-kerkplein en kerkhof. En 
Gerard is als het ware de voorman, om maar in bouwtermen te spreken. 
Al vele jaren zijn de BOP-mannen paraat voor het parochie-
onderhoudswerk in Beckum. En ze hebben op initiatief van enkele andere 
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betrokkenen daadwerkelijk ondersteuning gekregen voor specifiek het 
begraafplaatsonderhoud. Want het lommerrijke kerkhof met die 
reusachtige bomen brengt elk seizoen een vracht aan bladeren mee. En 
die schoonmaakploeg, die afwisselend tweemaal per maand haar 
diensten draait, maakt de cirkel compleet. Vele handen maken licht werk, 
zo is het maar net! Of Gerard ook iets met TVO heeft? Jazeker wel, het 
is elke maandagavond vaste prik. Volleyballen met de TVO 
recreatieploeg, je zou ook kunnen zeggen de veteranenploeg, maar dan 
doe je hun tekort want fanatiek blijven ze. En met de befaamde 3e helft 
is ook niks mis mee!! 
Hoog tijd voor de twintig voorzetten op Gerard Olde Nordkamp. 
 
 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
69 jaar/Hermien en 
kinderen Dana, Marloes 
en Michel/AOW-
er/knutselen met 
allerhande 
werkzaamheden rond 
huis en onderhoud 
parochie 
 

De sportcarrière: 
Vroeger was sporten 
vanwege werkzaamheden 
er niet bij. Ben alleen 
gaan volleyen bij TVO, nu al ruim 40 jaar in recreatieteam. 
 

Het hoogtepunt: 
Nou ja hoogtepunt, Ik herinner me dat we jaarlijks tegen RIVO speelden, 
een gemoedelijke Rijssense ploeg. Altijd supergezellig, aan elkaar 
gewaagd. Wij zorgden voor het bier nadien en zij kwamen met een grote 
pan met vis. 
 

Je bent actief TVO volleybal-lid, nog bij andere sporten actief (geweest)? 
Zoals gezegd, door de jarenlange verplichting bij het tankstation kwam 
het daar niet van, het bleef bij volleyen op maandagavond. 
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De oprichting van het tankstation in Beckum; wanneer was dat? 
Dat was in 1959. Eerst met twee kleine pompen voor de smederij aan 
de Past. Ossenstaart en later aan de overkant met Caltex als leverancier, 
toen Chevron, Texaco, Shell en nu Fieten Olie. 
 

Het beheren, bemannen van het tankstation plus die periode dat de shop 
met meestal je eigen gezinsleden beheerd moest worden, was best een 
intensieve belasting, klopt dat? 
Dat kun je wel zeggen. Trouwens naast eigen familieleden had ik ook 
geregeld oproepkrachten aan het werk. 
 

Sinds de overgang tot een onbeheerd draaiend tankstation kwam je 
dagelijks leven in rustiger vaarwater: 
Was zeker een hele overgang. Veel vrije tijd voor andere hobby-dingen 
als vee verzorgen, tuinieren en gaandeweg onderhoudszaken voor de 
parochie. 
 

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum? Haal je bijvoorbeeld wekelijks nog een visje op het 
kerkplein? 
Dat verschilt nogal, want soms haal ik wel 2 à 3 keer een visje bij de 
kraam en soms sla ik wel eens een week over. 
 

Hoe kwam je zo terecht in het onderhoudswerk voor de parochie en kerk 
en wie zijn de huidige leden van de BOP-ploeg? 
Ik ben door Berto Kokhuis ‘overgehaald’ om met de BOP-ers dat 
regelmatige onderhoud bij de parochie te verrichten. Huidige leden van 
de BOP-ploeg zijn: Harry Hoesté, Bennie Goselink, Johan Blanken, 
Herman Dijkstra, Hennie Michorius en Gerard Olde Nordkamp. 
 

De inzet van de extra schoonmaakploegen voor het kerkhofonderhoud 
is een prima ondersteuning voor de BOP-ploeg: 
Dat mag je wel zeggen; een mooi initiatief. En bovendien worden de 
huidige BOP-ers ook een dagje ouder! 
 

Binnenkort een hele nieuwe situatie na de kerksluiting volgend jaar; hoe 
zie jij dat bij bijvoorbeeld het onderhoudswerk dat toch door moet gaan? 
Tsja, dat is nog helemaal ongewis. Het zal voorlopig wel doorgaan als 
de kerk niet wordt verkocht. Maar als er zich een koper aandient, zal 
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deze ook het onderhoud moeten ‘regelen’. Overigens, ook rondom de 
Beukenhof verrichten we thans het onderhoud. 
 

Heel ander punt; voor mogelijke toekomstige woningbouwlocaties is ook 
de wei tussen jouw huis en oude boerderij van Catier (in potlood) 
aangestipt. Maar dat zou maar gedeeltelijk kunnen in verband met 
eerder aangelegde ondergrondse kelder (voor wateropvang in 
noodgevallen). Klopt die constatering? 
Dat klopt in principe wel, maar kan nog ingewikkeld worden. Er is al wel 
contact over geweest. Maar oude overheidsregels bepaalden dat vanaf 
de straat pas na een afstand van minimaal 80 meter woningen gebouwd 
mochten worden (geluidsoverlast). Dan zouden bij mogelijk nu woningen 
bouwen aldaar die regels versoepeld moeten worden?!? 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/bloemen water geven/ontbijt maken/krant 
lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Dat is toiletteren/ontbijten/krant kort lezen/kippen voeren. Hond 
hebben we niet meer. 
 

Wat is je favoriete land om vakantie te vieren en waarom? 
Dat wordt dan Noorwegen vanwege ruwe landschap met diepe fjorden, 
schoonheid en stilte. Zijn er eens geweest, van het drukke Nederland 
naar het iets rustiger Duitsland, Denemarken en helemaal rustige 
Noorwegen. 
 

Wie vind je dit jaar wereldbreed een held van jou en om welke reden? 
Doe dan maar Zelenski de Oekraïense leider, die al lange tijd het hoofd 
koel houdt in de zware omstandigheden met Russische agressie. 
 

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor 
ouderen, want de jeugd is meer voor social media: 
Met die mening ben ik het grotendeels eens. Lees het blad elke maand 
graag door. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, romantisch diner bij kaarslicht of 
Chinees: 
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Moeilijk kiezen, want alles smaakt me wel, doe maar 

stamppot/erwtensoep/pasta en chinees 
 

Humor is van ’t Hek, de Sluipschutters, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer 
of… 
Niet moeilijk te kiezen, hiervan is veruit Herman Finkers de beste. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Had ik al gezegd, maar Canada met de Rocky Mountains is ook 
indrukwekkend. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Nee nergens goed voor, laat mij maar lekker slapen 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
De wens van veel Beckumers, jong en oud; laten ze zo spoedig  
mogelijk beginnen met de woningbouw! 
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zo zit dat dus…. 

 
Zon in de Schoorsteen 
 

Hierbij willen wij van De Zonnebloem alle geefsters 
bedanken die een pakje hebben gemaakt voor de actie ZON 

IN DE SCHOORSTEEN. Zeker in deze tijd een welkome 

verrassing voor onze gasten. Namens alle gasten willen we 
jullie bedanken voor het pakje dat ze hebben ontvangen. 

Jullie samen maken de actie tot een succes, we hopen dan 
ook dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Tot slot willen we nog een opmerking plaatsen; er zijn geefsters die dit jaar 
geen pakje hebben gemaakt. Dit komt omdat we voor dit jaar meer geefsters 

dan ontvangers voor een pakje hadden. Het is belangrijk dat we genoeg 

geefsters(gevers) hebben omdat het aantal pakjes dat elk jaar gemaakt wordt 
in aantal verschilt. Komend jaar komen jullie zeker aan de beurt. 
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen namens de 
Zonnebloem vrijwilligsters fijne feestdagen en een gezond 2023 te wensen. 

Nelly van den Broek en Truus Kamphuis 
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Pietenbezoek bij TVO 
‘Zwarte Piet’! Wiedewiedewiet!!! Laat ons eens zien hoe hard jij 

schiet⚽️! Woensdag 24 november kwamen twee sportieve pieten de 

kinderen van TVO handbal en voetbal verrassen met wat lekkers! 
Vanzelfsprekend deden zij ook even een potje fanatiek mee met de 
kinderen uit Beckum. Hierbij lieten zij hun Spaanse kunsten ff zien. De 
pieten zelf voetballen gedurende het jaar bij Real Madrid en stonden 
werkelijk versteld van het grote talent binnen TVO. Ook de 
handbalmeiden kregen een bezoekje en samen werd er een gezellig 
potje gespeeld. 
Dank jullie wel pieten voor het leuke verassende sportieve bezoek!  
En graag tot volgend jaar!! 

Namens kinderen en de TVO Omni groep. 
 

 

 
 

Soos nieuws 
Dinsdag 10 januari is de soosmiddag voor de Voedselbank. Hiervoor 
willen wij graag een voedselinzameling houden. Dit moeten dan wel 

lang houdbare spullen zijn, maar geen glazen verpakkingen.  
Dit in verband met het vervoer! 

Het bestuur 
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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.  
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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 

 
Verslag Spooktocht 
Op de 11e van de 11e was het zover. Na een jaar vertraging was het tijd 
om te griezelen en spoken in het Beckumse buitengebied. Vele kinderen 
verzamelden zich bij het spookslot ergens achteraf op de TVO-terreinen. 
Na veel onderling geklets ging men op weg naar de donkere bossen rond 
Beckum. Eerst nog langs een “grabbelton” bij de kerk. Veel herrie en 
zware stemmen bij Altena voetpad. Gelukkig hield de opkomende volle 
maan de weerwolven weg, de vele andere griezels, clowns, witte wieven, 
spinnen, bossluipers, eenlingen in het bos liet menigeen schrikken en 
lachen. Na een versnapering halverwege kwam het “drekpad”. Hier lag 
een zwerver in de sloot, ging een spotlight aan en kwam aan het einde 
een miniskelet tevoorschijn. In het vervolg werd men nog achtervolgd, 
tot schrikken gebracht door zware kettingen maar kwam iedereen weer 
veilig aan in het spookslot. Hier was het bijkletsen en bijkomen en voor 
de kinderen thuis verder dromen. Nog lang werd er over de vele 
spannende momenten nagepraat. 

TVO Omni jeugd 

mailto:secretariaat@pastoraalteam.nl
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 SPOOKTOCHT, GRIEZELEN DUS… 

 
HOE WAS HET JAAR 2022 VOOR…. 
 
Ook 2022 is, teruggekeken, voorbijgevlogen. We begonnen met een 
lockdown en daar kunnen wij ons nu beide niets meer bij voorstellen. 
We konden weer (Pinkster)feesten dat het een lieve lust was en het leek 
wel of we met z’n allen twee jaar in een paar maanden proberen te 
stoppen.  
Maar tussen het genieten en inhalen door kwam ook het besef dat vrede 
in Europa geen vanzelfsprekendheid is, net zoals een warme woonkamer 
of een rood-wit-blauwe vlag. Veel boosheid, teleurstellingen maar ook 
veel veerkracht typeert 2022. Mensen met eigen verdriet of het jaar dat 
er afscheid genomen moest worden van een geliefde maar ook met 
nieuwe gezinsleden, gezinsuitbreidingen of nieuwe uitdagingen.  
 
Wat 2023 allemaal in petto heeft voor Beckum en Oele en zijn inwoners 
gaan we snel genoeg zien… Waarschijnlijk in het decembernummer van 
2023 kunnen we de eerste zin zo overnemen als we 22 maar even 
veranderen in 23… Maar hoe keek een Beckumer en een Hengeloër 
tegen 2022 aan? We vroegen het aan…. 
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Sjoerd Pelle (22) 
Bij menig Beckumer bekend. Sjoerd heeft 
zich de laatste maanden ingezet als één 
van de Vrienden van de H. Blasius; een 
groep jongeren uit Beckum die meekijken 
naar de mogelijkheden van een andere 
(woon?)bestemming van onze H. 
Blasiuskerk. Tijdens de laatste 
informatieavond vanuit de Locatieraad 
Beckum en het bestuur van de Heilige 
Geestparochie, gaven hij en Luuk Lansink 
Rotgerink hun kijk op waar ze van dromen, 
wat ze hopen te bereiken en ook de reële 
blik dat wellicht niet alles mogelijk is. 
Maatschappelijke betrokkenheid zit bij 
Sjoerd in de genen: vader Eric is actief als voorzitter van TVO Omni en 
moeder Christel is lid van de AED-werkgroep. Dus een goeie voor de 
toekomst. Hoe zag zijn jaar eruit? 
 

Hoe was het jaar 2022 voor je met welke hoogte- en dieptepunten? 
Dit jaar is me goed bevallen; afgestudeerd, begonnen met werken en 
aan het genieten van mijn vrije weekenden. Hoogtepunt was voor mij 
het festival Pinkpop, wat een gaaf weekend was dat! Dieptepunten kan 
ik niet zo snel bedenken. 
 

Wie waren jouw persoonlijk helden in 2022 en waarom? 
Mijn persoonlijke helden van 2022 zijn de mensen die hun positieve 
energie uitstralen naar anderen. De mensen die genieten van het leven 
en zich inzetten om het leven voor anderen ook mooier te maken. 
 

Wat is jouw gevoel over de leefbaarheid in Beckum? 
Het is iets voor twaalf. Als we nu niks (gezamenlijk) doen, dan zitten 
we straks op de blaren en dan merken we de effecten nog meer in het 
verenigingsleven, de school en elders. 
Woningbouw in Beckum. Het is weer een stapje dichterbij. Gaan we in 
2023 bouwen? 
Bouwen in 2023 zou geweldig zijn, echter realistisch lijkt het mij niet. 
Toch hoop ik wel dat we gedurende het nieuwe jaar de plannen nog 
concreter kunnen krijgen en mensen (meer) perspectief kunnen bieden. 
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De Vrienden van de H. Blasius. Wat is de stand van zaken? 
Momenteel zijn we druk bezig met de inventarisatie voor de 
herbestemming van de kerk. Dit zal worden vertaald in een tweetal 
scenario’s die we laten onderzoeken door de organisatie BOEI. Wij 
verwachten dat we medio 2023 een plan hebben. 
 
Hoe vier je kerst? Traditioneel met familie- en kerkbezoek of wordt kerst 
intenser beleeft op het Kerstboomfeest? 
Een combinatie van beiden, lekker gezellig een hapje eten met de familie 
en daarna naar het kerstboom feest! 
 
Gerard Gerrits (54) 
Zijn gezicht wordt steeds 
bekender in Beckum; 
Wethouder Gerard Gerrits is, 
samen met dorpswethouder 
Claudio Bruggink, de 
kartrekker vanuit het college 
van B&W voor wat betreft 
realisatie van de woningbouw 
in Beckum. Deze goedlachse 
persoonlijkheid komt van 
dezelfde partij als onze 
premier maar tot nu toe 
blijven zijn herinneringen 
actief en handelt hij daar ook 
naar. Een winstwaarschuwing 
hoort er op zijn tijd bij, maar 
dan weet je ook direct waar je 
aan toe bent. Geboren in 
Dedemsvaart kent hij de 
voor-, na- en eigenaardigheden van een dorp en dat inzicht werkt bij 
een dorp als Beckum. Kortom, tijd om Gerard eens voor te stellen aan 
de rest van Beckum en Oele. 
 
Hoe was het jaar 2022 voor je met welke hoogte- en dieptepunten?  
Voor mij persoonlijk was 2022 een goed en bovenal gezond jaar. Ik ben 
echt blij en opgelucht dat we ‘corona’ achter ons hebben kunnen laten. 
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Blij dat ik weer heerlijk op zaterdag naast het voetbalveld kan staan, blij 
dat ik weer zonder beperkingen o.a. de horeca, winkels en theaters kan 
bezoeken, maar bovenal dat ik weer zonder beperkingen kan sporten. 
Het dieptepunt van het jaar is de inval in Oekraïne. Het deed en doet mij 
beseffen dat we sinds 1945 in een vrij land leven zonder oorlog. En dat 
we daar heel zuinig op moeten zijn. 
 

Wie waren jouw persoonlijk helden in 2022 en waarom? 
Een toonbeeld van standvastigheid en verzet is voor mij Volodymyr 
Zelensky. De Oekraïense president die in hele moeilijke tijden blijft staan 
voor zijn land en voor de Oekraïners. Maar ook de ondernemers in 
Nederland zijn voor mij de grote helden. Zij blijven denken in kansen en 
blijven ondernemen in hele moeilijke omstandigheden. Chapeau! 
 

Wat is jouw gevoel over de leefbaarheid in Beckum? 
In Beckum is het fantastisch leven en wonen. (Bijna) iedereen kent 
elkaar. En dat is ook meteen de kracht van Beckum. Wat betreft de 
leefbaarheid in de toekomst voor Beckum: daar moeten we zeker een 
slag slaan. Samen met de Dorpsraad en de wethouders Bruggink en 
ikzelf zetten we daar nu grote stappen. En ik heb daar alle vertrouwen 
in dat we de leefbaarheid voor de toekomst kunnen waarborgen. 
 
Woningbouw in Beckum. Het is weer een stapje dichterbij. Gaan we in 
2023 bouwen? 
Het ontwikkelen van grote woningbouwlocaties vraagt heel veel tijd. 
Toen ik in juni 2018 begon als wethouder dacht ik ook: ‘Dat is een mooie 
locatie, zet daar maar de schop in de grond. Dan kunnen we morgen 
beginnen met het bouwen van woningen!’ Helaas is het niet zo 
eenvoudig. Trajecten als deze vragen heel veel tijd en inzet. Aan inzet 
ontbreekt het niet bij de Dorpsraad en de gemeente Hengelo. Feit blijft 
wel dat je juridische procedures niet kunt versnellen EN dat je deze 
zorgvuldig moet doorlopen om uiteindelijk ook een goed besluit te 
krijgen. Dit besluit moet zo goed zijn dat het uiteindelijk ook voor de 
Raad van State standhoudt. Ik vermoed dat we in 2023 nog niet kunnen 
en mogen bouwen in Beckum. Wel zet ik mij er meer dan 100% voor in 
dat binnen huidige bestemmingsplanmogelijkheden wel gebouwd kan 
worden. Bijvoorbeeld dat de mogelijkheid wordt benut om panden te 
transformeren naar wonen. 
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De gemeente Hengelo trekt hard aan het plan van woningbouw in 
Beckum, recent nog met het paardenweitje en veld 3. Gaan de huidige 
crises roet in het eten gooien? 
Wat de huidige crisis gaat brengen, weet ik niet. Op dit moment is het 
wel een gegeven dat partijen afhaken om te investeren. Dat kan tot 
vertraging leiden. Echter in Beckum gaan we volle vaart vooruit om het 
wel mogelijk te maken. Dan bedoel ik dat we planologisch wel verder 
kunnen. 
 

Hoe vier je kerst? Traditioneel met familie- en kerkbezoek of zijn het een 
paar vrije dagen voor je? 
Vroeger bezochten we met onze vrienden op 24 december altijd de 
Kerstmiddag in Hengelo. Tegenwoordig koken we op Kerstavond thuis 
zeer uitgebreid voor een grote groep vrienden. Altijd erg gezellig. Op 
Eerste Kerstdag is dan het traditionele kerstbezoek aan de familie. Altijd 
heerlijk en zeer goed verzorgd. Op Tweede Kerstdag buiken we 
vervolgens uit van de dagen daarvoor.  
Jurgen Jansen (49) 
Pastoor Jansen is ook gevraagd voor deze rubriek, maar gezien het grote 
aanbod van copy wordt zijn kijk op 2022 en blik op 2023 verplaatst naar 
het januari nummer.                                      BBB eindredactie 

 
…BECKUM toen en nu… 

Bestuursleden van het toenmalige Maiskernbestuur Beckum; strak in ’t 
pak, mooie hoeden en met strakke stropdas. Van links naar rechts: 
Johan Grootte Bromhaar, Arie Sonneveld, Jan Eijsink, Johan Meijer en 
daarachter rechts Tonnie Eijsink. 
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Programma Pinksterfeesten 2023 
Zoals alle jaren trappen we op vrijdagmiddag af met de ouderenmiddag. 
Vrijdagavond gaat het programma op de feestweide verder met de 
Beckumeravond met een thema, maar welk thema…. Op 
zaterdagmiddag vinden de Kinderfeesten plaats en het Vogelschieten en 
aangezien Fons Jannink het Keizerschieten heeft gewonnen (het 
vogelschieten van de Kringleden van de zomerfeesten) is het dit jaar op 
zaterdagmiddag extra druk omdat ook het Keizerschieten bij ons 
plaatsvindt. Dit alles wordt muzikaal omlijst en ook ‘s avonds is er een 
muziekprogramma.  
Op zondag is er Expeditie Noaberson en MX Airtime en in de middag is 
er een muzikaal programma dat doorloopt in de avond.  
Op maandag is er de fietstocht en ook het BBQ-evenement wordt 
opnieuw georganiseerd. Dit alles weer met muziek en een 
avondprogramma. 
We hopen iedereen weer te verwelkomen, maar eerst in februari op 
zaterdag 4 februari Midwinterfeesten. Tickets daarvoor zijn online al te 
bestellen. 
Na twee coronajaren mag ook de Nieuwjaarsreceptie weer 
georganiseerd worden en deze is voor alle Beckumers en vindt 
plaats op 1 januari vanaf 15:30 uur in het Proggiehoes. 

Namens Stichting Zomerfeesten Beckum 
 

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
DECEMBER 
Di 20 dec.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 

Vr. 24 dec.  18.30 uur Woord- en Gebedsviering/vrijwilliger 

JANUARI 
Di 3 jan.  09.00 uur WoCo/pastor Zoet 

Di 17 jan.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 
Za 21 jan.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

Di 24 jan.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 

Di 31 jan.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 
FEBRUARI 

Di 14 febr.  09.00 uur WoCo/vrijwilliger 
Za 18 febr.  19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 

Di 21 febr.  09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 

Kijk op de website (www.heiligegeestparochie.nl/vieringen) en in Onder Ons voor 
het actuele vieringenrooster.  

http://www.heiligegeestparochie.nl/vieringen
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WAT IS’T WAT…. 
de mug en de olifant 
Tja, wat kunnen toch veel mensen van een mug een olifant maken. Of 
kleine onhebbelijkheden onnodig groot maken, dat je denkt waar gaat 
dat nú weer over. En dan is social media of de reguliere pers een 
gemakkelijk middel om dat aan de grote klok te hangen. Enkele weken 
geleden weer zo’n voorbeeld in de krant. Dat – vrij vertaald – ging “over 
een gevaarlijke situatie van overhangende takken van bomen boven de 
tuinen”. Waar de gemeente (Borne!) had beloofd om daar regelmatig 
wat aan te doen. Maar dat dus niet of nauwelijks waar had gemaakt. 
Maar de klaagster had er maar grote moeite mee. “Gevaar voor mensen 
als grote takken afknappen bij slecht weer – veel losse takken en rommel 
in de tuin – helder zicht weg voor aanwonenden – de boomtakken 
groeien richting het licht in de woningen(!) – het vormt een aanslag op 
de fysieke gesteldheid van mensen”.  Toe maar. 
 
de Pieten en slavernij- obsessie 
Het schijnt dat de strijd tussen de traditionele  Zwarte Pieten aanhangers 
en Roetveeg Pieten dit jaar door de laatsgenoemde groepering 
gewonnen is. Jammer dat die oude traditie afgebroken wordt. Ook 
jammer dat in Staphorst die aloude twisten middels fysieke (tegen)-
demonstraties zo breed in beeld kwamen. In die lijn ook jammer dat 
bepaalde starre bevolkingsgroepen dit aangrijpen om de slavernij van 
vroeger (tot 160 jaar geleden) onder de aandacht te brengen. Excuus 
aanbieden voor mistoestanden in de tijd van onze voor-voor-en 
daarvoor-ouders meer dan 1 ½ eeuw en verder terug? En als een soort 
genoegdoening ook nog met geld over de brug moeten komen zoals 
ineens zg. belangenverenigingen eisen? Doe je ogen goed open, leef niet 
in het verleden, maar in de 21e eeuw en maak je echte zorgen over 
hedendaagse schrijnende zaken… 
 
het WK voetbal in Qatar passé… 
Net toen we massaal begonnen warm te lopen voor het WK in de 
kwartfinale met aanmoedigingen middels vlaggen, spandoeken en 
oranjefeesten in kroegen, kregen we het deksel op de neus. Die 
vermaledijde strafschoppen ook… Het oranjeteam begon weer eens te 
voorzichtig in die kwartfinale tegen Argentinië, we zagen Bergwijn en 
ook Depay opnieuw een dikke onvoldoende halen  en pas bij een 0-2 
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achterstand werd men wakker, ook Van Gaal dus. De Jong en Weghorst 
kwamen er in, alle schroom werd weggespeeld en Argentinië was de 
kluts kwijt in het laatste kwartier en verlenging. want die brutale rakker 
uit Borne, Weghorst genaamd, scoorde 2x in de reguliere speeltijd. De 
parmantige scheidsrechter had het gaandeweg druk met een bult gele 
kaarten over en weer tot in de verlenging. waar de emoties hoog 
opliepen. Messi, toch nog steeds gezegend met een gave techniek, 
toonde zich na de wedstrijd een zielig klein mannetje. Afijn, de Godfather 
van de het voetbalbolwerk FIFA, Infantino genaamd, raaskalt al weer 
volop over het brede succes vh. WK…Wat een gevaarlijke fantast, Ook 
dat nog!  
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Datumbank  
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 

1 jan.  SZB | Nieuwjaarsreceptie | Proggiehoes | 15.30-18.00 uur 
5 jan.  Wat de pot schaft* 

7 jan.  TVO Tennis Nieuwjaarstoernooi | Veldwijk| 19.00 uur 
8 jan.  TVO Volleybal | Midwintertoernooi | ’t Geertman | 13.00 uur 

8 jan.  Zwarte Doffer | Duivententoonstelling | Proggiehoes | 12.00 uur 

10 jan.  Ouderensoos 
14 jan.  Beckumer Ossens | Opstapavond | Wapen van Beckum 

18 jan.  Wat de pot schaft* 
21 jan.  Oud papier 

22 jan.  Finish Artic Challenge | Wapen van Beckum | 14.00 uur 

31 jan.  Vrouw Actief | Apotheker Swen Kuipers | Proggiehoes 
2 febr.  Wat de pot schaft* 

4 febr.  Midwinterfeesten Beckum | Wapen van Beckum 
7 febr.  Ouderensoos 

15 febr.  Wat de pot schaft* 
15 febr.  OVBO | Jaarvergadering 

18 febr.  Oud papier 

25-26 febr. Historisch Archief | Opendagen 
2 mrt.  Wat de pot schaft* 

7 mrt.  Ouderensoos 
8 mrt.  Vrouw Actief | Eetbaar Erf Markelo 

15 mrt.  Wat de pot schaft* 

18 mrt.  Oud papier 
27 mrt.  TVO Tennis | Jaarvergadering 

14 apr.  Vrouw Actief | Wandelen olv een gids door Stad Delden 
15 apr.  Oud papier 

13 mei  Vrouw Actief | High Tea | Proggiehoes 

20 mei  Oud papier 
26 t/m 29 mei Pinksterfeesten Beckum 

25 t/m 27 aug. Volksfeesten Oele 
14 t/m 17 sept. Levenslust | Osse, petret van ’n pestoor | Openluchtspektakel 

21 t/m 24 sept. Levenslust | Osse, petret van ’n pestoor | Openluchtspektakel 
*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. 
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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. 
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
In november hebben onze contactpersonen de nieuwe flyer 
verspreid door Beckum om nieuwe leden te werven. Heb je 
vragen of wil je je aanmelden als lid, stuur dan een mail 
naar: vrouwactiefbeckum@hotmail.com. 
Op 16 december hebben we genoten van een hele gezellige 
decemberavond, met een leuke muziek bingo . Een 
geslaagde avond, dames van Stepelo dank jullie wel. Ook 

hebben we met een aantal enthousiaste dames 1000 kniepertjes 
gebakken voor verkoop tijdens de Kerstmarkt en een gratis kniepertje 
voor de schoolkinderen. Van de opbrengst kunnen we weer iets leuks 
organiseren! 
Onze volgende bijeenkomst is een informatieavond met Swen Kuipers, 
Apotheker uit Haaksbergen. Deze avond staat in ons programmaboekje 
voor 25 januari 2023 maar is VERPLAATST naar dinsdag 31 januari 
2023 om 19.30u in ‘t Proggiehoes 
 
WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN HELE GEZELLIGE FEESTDAGEN EN ALLE 
GOEDS VOOR 2023! 

Tot volgend jaar! Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 
LUK AKKEFIETJES 
Den ool’n haampelman van’t Sik’nbeen is vergang’n wekke van zien 
skoetmobiel doonderd. Hee was nor zonne vitheids treening ewes 
waora’j de butte good los kriegt. Ik har um nog wa woarskuwd, keal 
begint er nig an, want dat frös oe op’n emmer, dat döt. Op zien leaftied 
van oawer de zeumtug kö’j nig mear metkom’n at ze oe in zo’n 
gimnestiekhok losloat. Smiet’n noa meka met zonne bin-en-boet’nbal, 
puilkesvoetbal’n, bokspring’, tik-ie-bunt-um, zakloop’n en busgooj’n. Ik 
har wa mettekreeng dat zien haajbaai van’mèѐnske den haampelman ’n 
kop gek harre proat. 
“Oh jao, mien kealtje dee vitheids treenig is nét iets veur oe. A’j d’r ’n pa 
kear bunt wes, heb ie ok wear zo’n strak bükske zo as vrooger en bun ik 
trots dat zonne strakke keal noast mie in’t berre lig.” Heremetied is ne 
moal, hee leet zich kats ’n kop gek maak’n deur dat wulpse vröwke. 
Merre, hee hef wa zonne joggingbokse koch, den um dree moat’n te 
groot was. Dat mos ok wal aans pas’n den dik’n boek rm dikke gat er nig 
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in en konne ’n knoop nig dichte doon. Den skoetmobiel heffe goedkoop 
via ziene vrouw kön koop’n. Zee warkt halve daang bie de 
mobiliteitsofdeling van de gemeente; luk koffie roondbreng’ en ofwaske. 
Doar had’n ze ok zo’n tweedehands veurappparaat in de looze stoan. 
Mer, zoonder riebewies dach den haampelman doarmet te kön veur’n. 
Resultaat? Noa zonne vitheids treening wön ’n pa borrelkes droonk’n, 
het was er naa gezellig en het smaak’n um good, zak mar zeng. Luk 
roekeloos in kop trap’n hee doarnoa dat electronisch fietsgeval an, gaf 
ne plorn’ gas en schoof in ne scharpe boch kats van de weg of in’ sloot. 
Met de brandwear mos’n ze hem oet’n sloot haal’n; de hoete nat, 
merakels van de wiese en met ’n gekneusd been wön dat in’ t gips ezat 
bie de easte hulp in’t zeek’nhoes. Den skoetmobiel steet noe al wek’n 
oonder de spinneköppe te verkloot’n bie hum in de looze! 

HekselmesienHarry 

 

 
Afscheidsgroet van de Heilige Blasius aan de vertrokken gastbeer 

op het kerkplein vorige week donderdag… 
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DEZE MAAND…. in één volzin 
 

Het meest spannende juich-moment bij het WK voetbal in Qatar 
was voor Nederland de 2-2 score tegen Argentinië vlak voor tijd 
van Wout Weghorst, verder was in de finale de clash tussen M&M’s 
opwindend te noemen, zeker ook door het wisselende 
scoreverloop en strafschoppen met Messi en Mbappé in een 
hoofdrol maar nu gauw zand over dit mega festijn dat zoveel 
tongen losmaakte met zowel positieve als vooral negatieve 
reacties, want het vriest op dit moment - we schrijven zondag 18 
december – min 6 graden in Beckum, de beer op het kerkplein is 
stiekem ‘ontvoerd’  naar zijn oude plek in Hengelo, maar een 
minibeertje staat ervoor in de plaats, ach toch…en laten we tot slot 
nog even het volgende zeggen;  

allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig en 

gezond nieuwjaar… 
 
 
 

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 


