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: 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 IBAN nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige
bijdrage BBB’.

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS
Teksten-coördinatie-layout
Teksten
Opmaak teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties
Eindredactie

Jan Ottink
Esther Rouwenhorst
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
Leo van het Bolscher, Jan Busscher
Ria Jannink, BBB afwerkploeg
Marscha Pot
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN
Info teksten en kopij
Info en opgave foto’s
Kopij inlevering/BBB-tjes
Opmaak advertenties
Vragen over verzending
Telefoon BBB-kamer

3676435; @. janottink@home.nl
3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 3676430
3676582

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 UITGAVEN IN 2016;
27 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 22 jun, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec.

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

38……………………………………3
Het is allemaal nog steeds verwarrend in de wereld, waarbij de natuur ons
de laatste weken danig op het verkeerde been heeft gezet, want hoezo
opwarming van de aarde met die gure, koude dagen… Desalniettemin; weer
een gevarieerd blad BBB ligt voor u met actuele informatie uit onze
gemeenschap. En inderdaad….Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!!

Laatste week nieuws…
Alvast om te noteren; Op zaterdag 9 juli is er weer een Zonnedag. Nadere
informatie volgt nog. Zonnebloem afd. Beckum.

Dit weekend TOP weekend in Beckum;

ZWERFAFVAL opruimen in Beckum-Oele, 150 kg opbrengst hulde vrijwilligers
OUD IJZER actie, ‘weer zeer geslaagd’, meldt organiserende dartclub
PAASEIER actie door en voor de handbal; weer mooie opbrengst!!
GROOTSTE BBQ van Nederland op parkeerplaats Wapen van Beckum
PALMPASENOPTOCHT -na de gezinsviering- door Beckum met de kinderen
en ouders, aangevoerd door de Deldense drumfanfare.


TVOd1won fors van GFCd2 met 7-1, C1 kon na een sterke 1 e helft met
4-0 voorsprong rusten tegen Vogido, maar toen was het kruit ook
verschoten…Delden b1 won nipt van TVOb1 met 2-1 en TVOa1 won bij
ATC met 1-4. TVO2 was zeer effectief tegen BSC/Unisson, 5-0 winst en
TVO1 maakte het zichzelf moeilijk bij SVBV, rommelpartij met 0-1
winst door Aaron v.L…Dames1 handbal remiseerden netjes tegen OBW



Vorige week was een Paasmarkt op de Basisschool. Peuters, kleuters,
en kinderen hadden van alles in de aanbieding. Koekjes, kaarsjes,
bloemetjes, krentenwegge en koffie tegen een aantrekkelijk prijsje.
Vaders, moeders, oma’s en opa’s waren niet te beroerd om de knip te
trekken. Zo hoort dat, mooi toch?

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 20 APRIL AS.
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Wat u leest in deze maart BBB 2016





































Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht
Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave
‘Top’ koe in Beckum met record productie
Opdat we niet vergeten, dodenherdenking 21 april
De Zonnebloem, ontmoetingsdag en boottocht
Vrijwilligersavond sv TVO 16 april
Poasveur Hoonhook 27 maart
Lentetoernooi darten 180 score Joost Wielens
TVO tennis, nieuw bestuur, nieuwe banen
Droge humor weer mooi plaatje
TVO volley heren recreanten in nieuw tenue
Luk akkefietjes HekselmesienHarry
Nieuwe boeken in de Bieb
MX Air Time motorcrossevenement Pinksterzaterdag
Tuigpaardenconcours Delden 9 april
Sportdag TVO jeugd 28 mei
Persoonlijk, geboren Duuk
Bericht van BBB Redactie en de Bleek tegen vandalisme
TVO Handbalzaken hoofdmacht veilig gespeeld
Opwinding alom actuele zaken die spelen
Wist u datjes… sportakkefietjes
Verslag TVO-GSV een anekdote
Opschoondag gemeente Hengelo
Pinksterfeesten Beckum, het complete programma
De Optimisten concert accordeonvereniging
De Jeugdraad Ladies Night maakt mooi!
Groep 8 basisschool handbalkampioen Hengelo
Lonneker boerendâânsers leden gevraagd
Meerkamp TVO met alle besturen 29 mei
Voluit in beweging presenteert zich
Misvieringen Blasiuskerk Beckum maart-april-mei 2016
Datumbank activiteitenagenda
750 jaar Beckum het jaarprogramma
Jaarvergadering dorpsraad /Leendert Vriel
Middenbladen Dorpsplan+ actueel nieuws
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‘Top’ koe in Beckum!

Bovenstaande ‘Top’per is de eerste koe in onze stal die de 10.000 kg
vet+eiwit heeft overschreden. Ter gelegenheid hiervan wordt ze op
zaterdag 2 april om 14:30 uur op ons bedrijf gehuldigd. Zij die het leuk
vinden om hierbij aanwezig te zijn, worden hierbij van harte uitgenodigd.

Frans en Agnes ten Dam, Kemerinksweg 24

Opdat wij niet vergeten…
Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 21
april de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers
van oorlogen en geweld bij te wonen. Deze wordt
gehouden bij het herdenkingsmonument van de
Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum.
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de
kinderen van groep 8 van basisschool “De Bleek”
vanaf de parkeerplaats bij de school. U kunt zich
hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks
naar het monument op de begraafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode
roos ( zonder verpakking) meebrengen en deze plaatsen bij het
monument.
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten.

Met vriendelijke groeten, Diny Lansink en Carla Meenhuis
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Ontmoetingsdag Zonnebloem

BECKUM/BENTELO/HENGEVELDE
Op dinsdag 19 april organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo en Hengevelde de
jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en
iedere “oudere” die daar belangstelling voor heeft.
Het is een dag van ontmoeten en oude bekenden
zien. Daar wilt u toch ook bij zijn?
Deze dag wordt dit jaar gehouden in Restaurant Het Wapen van Beckum
(Boenders). U bent vanaf 9:45 uur van harte welkom. We beginnen met
een kopje koffie met iets lekkers. Daarna is het tijd voor een overweging;
deze wordt verzorgd door Pastor Ogink. Dan volgt het borreluurtje met
aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u onder het genot van
een drankje genieten van een ontspannende verrassing en de loterij. De
kosten voor deze geheel verzorgde dag inclusief koffie/thee, drankje en
diner zijn € 30.00 p.p. Te voldoen bij opgave.

Hebt u belangstelling? Dan kunt u zich tot 12 april opgeven bij
Mariet Eijsink, telefoon 074-3676498.

Dag boottocht met Jan Plezier

Op woensdag 7 september 2016 gaan we opnieuw een dag uit met de
boot, de Jan Plezier. De vorige keer is dit erg goed bevallen met deze
mooie, nieuwe boot. We vertrekken vanaf de haven in Goor. Op de boot
wordt voor koffie/thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes gezorgd. Dit
lijkt nog ver weg, maar de aanmeldingen moeten voor de zomervakantie
binnen zijn dus graag alvast in de agenda noteren en eventueel opgeven
bij Els Harink, 074-3676574, of bij één van de andere vrijwilligers.

De vrijwilligers van De Zonnebloem verzorgen graag voor u een
mooi dagje uit!

Vrijwilligersavond sv. TVO

Hierbij nodigen wij alle vrijwilligers van TVO uit op zaterdag 16 april 2016
voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. De avond begint om 19:00 uur. Trek
een paar stevige schoenen aan en neem je mobiel mee!
Je kunt je opgeven via een lijst die ligt in de kantine van ‘t Geertman of
een mail sturen naar: laanve@kpnplanet.nl. We rekenen op je komst!

Organisator vrijwilligersavond seizoen -2015/2016
OMNI jeugd commissie
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Poasveur Hoonhook, feest voor jong en oud
Zondag 27 maart, eerste paasdag, wordt het jaarlijkse
poasveur in Hoonhook ontstoken op het land van H.
Scholten(achter de voetbalvelden).
Dit jaar staat het paasvuur in het teken van het 750-jarig bestaan van
Beckum. Het Hoonhook-bestuur geeft het poasveur daarom, samen
met Stichting Beckum 750 jaar, een extra feestelijk tintje. Een
speciale rol is dit jaar weggelegd voor de schoolgaande kinderen uit
Beckum. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Vanaf tien voor acht roepen de kerkklokken iedereen uit Beckum en
omstreken bijeen om zich te verzamelen op het kerkplein waar u uw
auto ook kunt parkeren. Om acht uur zet de stoet zich dan in
beweging, onder muzikale aanvoering van de Beckumer Poaskearls en
De Dwarsbloazers uit De Hoeve. Te voet of lopend met de fiets gaan
we naar de poasboake, waar een aantal kinderen zich samen met
een ouder opstellen rondom het poasboake. Zo rond ‘’n tweeduuster’
is het dan aan de kinderen om het boake met fakkels aan te steken.
alle kinderen krijgen gratis een broodje knakworst, op vertoon van de
bon die zij op school hebben ontvangen en kinderen uit Beckum die
op speciaal onderwijs zitten. Vergeet deze dus niet mee te nemen
naar het paasvuur!
Speciaal voor het 750-jarige bestaan van Beckum is er bovendien een
loterij met tal van mooie prijzen. Deze zijn beschikbaar gesteld door
lokale sponsors en Stichting 750 jaar Beckum. Het speciale
gebrouwen Bier oet Beckum ontbreekt dan ook niet in de loterij.
Uiteraard is er ook dit jaar weer aan de inwendige mens gedacht en
kan het poasveur worden aanschouwd onder het genot van een hapje
en een drankje. Graag tot eerste paasdag!
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Lentetoernooi Darten
Het voorjaarstoernooi is weer ten einde na de poule en knock-out wedstrijden
stonden in de finales:
Winnaars ronde: Remon Scharenborg en Michel Mentink.
Verliezers ronde: Carmen Linthorst en Frank Ottink.
De hoogste score van de avond, een keurig 180, werd gegooid door Joost Wielens.
Frank Ottink won de verliezersfinale en Michel Mentink won de winnaarsfinale. Hij
kreeg een blaadje bier en allebei kregen ze twee toegangskaarten voor Gewoon
Beckum Live.

TVO Tennis

Het bestuur

Afscheid oud bestuursleden / installatie nieuw bestuur
Tijdens de jaarvergadering van 18 februari hebben wij afscheid genomen
van drie oud bestuursleden van TVO Tennis: Ben Mentink, Rob Eijsink en
Luuk ter Braak. Zij werden bedankt voor hun inzet voor onze
tennisvereniging tijdens de afgelopen jaren.

Zij worden opgevolgd door een vijftal nieuwe bestuursleden, te weten:
René Vijn (voorzitter), Harrie Jannink (Van Manenstraat, secretaris),
Stephan Nollen (penningmeester), Arend ten Barge en Erik Kleinsman.
Vanuit de jaarvergadering heeft het nieuwe bestuur een mooie opdracht
gekregen, namelijk het realiseren van twee nieuwe tennisbanen. Na bijna
22 jaar zijn de oude banen dringend aan vervanging toe. Een werkgroep
van vijf leden zal de komende maanden onderzoeken wat de
mogelijkheden en de kosten zullen zijn. De aanleg van de nieuwe banen
zou in het najaar moeten plaatsvinden.

Afscheid tennisbestuurders Ben Mentink, Rob Eijsink en Luuk ter Braak
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Tennislessen
Ook dit jaar is het mogelijk om tennislessen te nemen bij onze
vereniging. Deze staan onder leiding van een professionele tennisleraar
en zullen op de maandag- of dinsdagavond gegeven worden. De lessen
starten in de week van 11 april. Deelname is mogelijk voor jeugd en
volwassenen. Niet leden kunnen ook tennisles krijgen. Wel dienen zij lid
te worden van TVO Tennis. Het eerste jaar geldt een speciaal
kortingstarief. Meer informatie en opgave bij René Vijn, 06-11129269.

Introductietoernooi TVO Tennis i.h.t.v. 750 jaar Beckum

Op zondag 3 april houdt TVO Tennis haar jaarlijkse
introductietoernooi. Dit toernooi begint rond 13:00 uur en is
toegankelijk voor iedereen die deze middag eens wil
ervaren wat tennissen op een baan inhoud. Leden en niet
leden zijn welkom om al of niet met een introducé zich aan
te melden voor deze middag. Naast het tennissen zal deze middag ook in
het teken staan van 750 jaar Beckum. Er wordt die middag uitsluitend in
dubbels gespeeld en de dubbels treden bij voorkeur aan in een
klederdracht die tussen nu en 750 jaar geleden in Beckum gedragen
werd. De prijzen zijn deze middag vooral te verdienen in de originaliteit
van de klederdrachten en minder met de tenniskwaliteiten.
Voor meer informatie en opgave (zowel in koppels als individueel) Arend
ten Barge 06-22491623 of op tvotennis@gmail.com. Zie ook onze website
www.tvotennis.nl

Weer droge humor….
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Nieuw tenue heren volleybalrecreanten

De TVO heren recreanten volleybal zijn in een nieuw tenue gestoken door
EKL, Han en Elly van der Kuil.

LUK AKKEFIETJES
Hai tie en wainparties is in. en dan möj ok lipp’n an pastaas of
tapas, brunssen hool’n en piestessen en aand’re liflafjes
gebroek’n. En dat aln’s in ne sfearvolle lokeesjen met
bekgroondmuziek en dress’t in’ sjiek partiebuis.
Heel wat aans as vrogger. ton gung ie nor ’n feest hen in oene zunnagse
mechesterbokse, plear’n oe daale in ne had’n stool an ne lange toafel en
kreeng eas ne mokke koffie waor al ne sloomp melk en ne schep sukker in
wasse daon. Een plekske arretjeskeek wö’n oe annebood’n. En dan mossie
rap toogriep’n, gung ‘n sagerijnigen kelner vedan met ne blik van; assie nig
vlot ’n plekske ofpakt met oene smearige haane, goa’k vedan…. Ie kreeng ne
polle bier en nog eene en nog eene en nött’n op’n schölleke ’t Et’n wön oe
vervolgens veurzat; ne pros’n moos met ne has spek. En a’j geluk had’n mog
ie later nog’n kear bieschep’n. op toafel ston vaasje met van dee dikke
sigaar’n; Ritmeester en Agio en bin’n ’t uur was de zaal blauw van’ rook.. De
muziek van ne ool’n jukelboks braasken oe tegemeute. keal nog is ne moal
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 3, 2016
pagina 9

wat e hadde muziek, ie kon geels nig kuier’n met de toafelgenoot’n. nee
steurig ma met de lippe an’t bier en den vett’n moos bölken oe steurig op.
wat ne kroam,…. nee, vrogger was’t wa heel aans, mer wisse nig better.
En dan wot er rechterwoad deur de jeugd ok mangs pil’n gebroekt, hek mie
loat’n vertel’n, dat he’k. Doar wot dat jonge volk vaste nig better van. dan
könt ze wa vedan braaske ’n heel’n nach op dee hip, hop, bam boem fees’n
met völ lech en geflikker, mer saanderdags bunt ze nig kats van’ rit en krie’j
ze nog nig met ne schuppe ’t berre oet…… Vin ie dat ik disse kear an’t
oawerdriem’n bunne? Och, dat doo’k aans toch ok nooit!?!

HekselmesienHarry

Nieuwe boeken in de Bieb

Houd je van lezen?? Kom dan naar de bieb in Beckum, want daar zijn
allemaal nieuwe boeken! Er zijn boeken van klein tot groot, alleen niet
meer voor de volwassenen. Er zijn voorleesboeken, prentenboeken,
leesboeken, stripboeken en informatie boeken. Voor iedereen dus wel
wat!
Allemaal leuke, geweldige en spannende boeken van bijvoorbeeld de
schrijvers: Paul van Loon, Roald Dahl,
Mirjam Oldenhave, Jacques Vriens en
natuurlijk nog veel meer. Voor de
kleine kinderen zijn er ook veel leuke
boeken, bijvoorbeeld de verhalen van
De Kleine Beer. Dus zien we jullie
binnenkort ook in de bieb in Beckum??

Geschreven door: Lian Scholten en Benthe van der Schouw
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MX Air Time Beckum, uniek motorspektakel
Volle Polle is terug, en hoe! Stel je voor: ronkende motoren op een
driehonderd meter lange en verlichte baan met zo veel hindernissen dat de
(inter)nationale motorcrossers meer tijd doorbrengen in de lucht dan op de
baan. Dat verklaart ook de naam van dit unieke motorcrossevenement dat
wordt gehouden tijdens de Pinksterfeesten: MX Air Time Beckum.

“Het is een uniek concept, dat in Europa nog niet eerder is vertoond”,
meldt Mike Asbroek van Volle Polle enthousiast. “MX Air Time Beckum is
afgeleid van een Amerikaans supercrossevenement met meer bulten dan
vlakke stukken. De deelnemers, die één tegen één racen, hangen dan
ook meer in de lucht dan dat ze met de wielen op de baan zijn. Spektakel
dus”, belooft Mike. Spektakel waaraan de bezoeker van de
Pinksterfeesten niet ontkomt. De toegangspoort van het feestterrein is
namelijk opgenomen in de driehonderd meter lange baan met twee
bochten, die naast de Haaksbergerstraat wordt aangelegd. “We hebben
ruimte nodig, dus gaan we gewoon over de poort. We gebruiken die
poort als hindernis. Bezoekers van het evenement en van de
Pinksterfeesten komen nu écht binnen.”
Snelheid en sensatie op 300 meter
Na een training in de namiddag gaan topcoureurs uit de MX1 en de MX2
klasse uit Nederland, België en Duitsland vanaf zeven uur ’s avond eenop-een de strijd met elkaar aan. In een afvalrace over twee manches,
één keer in de binnenbocht en één keer in de buitenbocht, blijven er
uiteindelijk twee coureurs over die rond tien uur de finale rijden. “Onder
kunstlicht, dat maakt het geheel nog mooier”, vertelt Mike. “De crossers
starten bovenop een container, je hoort de motoren en ziet ze dan
opeens naar beneden komen. Zo om de drie tot vijf minuten starten er
twee rijders tegelijkertijd voor een race die zo’n 20 seconden duurt, de
baan is namelijk maar 300 meter.” Snelheid, sensatie en voortdurende
actie, daar gaat het volgens Mike. Het geheel wordt professioneel en
vooral enthousiast aan elkaar gepraat door Kees van Bomen, in de
motorcrosswereld ook wel bekend als Kees de omroeper. “En er is
natuurlijk volop entertainment tussen de bedrijven door.”
Goed georganiseerde evenementen
Met MX Air Time Beckum, waarvoor de baan wordt aangelegd door de in
de
internationale
motorwereld
gerenommeerde
Belg
Freddy
Verherstraeten, zet Volle Polle zich weer helemaal op de kaart. De
afgelopen twee jaar was het stil rondom de organisatie van de jaarlijkse
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motorcross en autorodeo. Budgetten, vrijwilligers, vergunningen… Het
werd voor de zelfstandig opererende organisatie steeds moeilijker een
groots evenement op touw te zetten. In samenwerking met het bestuur
van de zomerfeesten knalt Volle Polle een in Nederland niet eerder
vertoond evenement uit de grond. En waar veel soortgelijke
evenementen stranden op het verlenen van de benodigde vergunningen,
waren die papieren voor MX Air Time Beckum snel geregeld. “De
Pinksterfeesten en Volle Polle staan te boek als goed georganiseerde
evenementen”, aldus Mike. Het is ook dankzij die samenwerking dat Volle
Polle streeft naar zo’n 2.000 bezoekers. Met het nieuwe concept gaan
Volle Polle en de Pinksterfeesten de concurrentie aan met andere
evenementen in het pinksterweekend. “Bovendien verwachten we een
compleet nieuw publiek aan te boren van motorliefhebbers vanuit het
hele land en misschien wel daarbuiten.”
Toegangskaarten MX Air Time Beckum en Pinksterfeesten
Toegangskaarten voor het motocrossspektakel worden tot zaterdag 10 april
aangeboden voor slecht 7,50 euro op www.vollepolle.nl. Vanaf mei bedraagt de
reguliere verkoopprijs online en aan de kassa 10 euro. De kaarten voor MX Air Time
Beckum zijn bovendien geldig voor de feesttent van de Pinksterfeesten, waar ’s
avonds de prijsuitreiking plaatsvindt. Daar staan bovendien Plork en de Aannemers en
De Joekels, onder begeleiding van Black Light Drive-in Show op het podium. Meer
informatie over MX Air Time Beckum is te vinden op www.vollepolle.nl.
Esther Rouwenhorst free lance journalist

Impressie tekening van de baan tijdens Volle Polle MX Air Time Beckum
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Twentse Tuigpaarden Ambt Delden

Zaterdag
9
april
vindt
in
het
fraaie
Paardensportcentrum De Hoffmeijer in Ambt
Delden weer de grote Twentse Tuigpaardendag
plaats,
een
uniek
en
zeer
veelzijdig
indoorevenement voor diverse rassen paarden dat
georganiseerd wordt door Stichting Tuigpaarden
Twente. Tuigpaardnieuwelingen, oudere tuigpaarden in diverse klassen
waaronder damesrubriek, zadelrubriek en tweespanrubriek, Young
Riders, KWPN tuigpaardhengsten zowel aan de hand als aangespannen,
kampioenschap KWPN tuigpaardhengsten aan de lange lijn, dat zijn
enkele onderdelen van deze dag. Hoogtepunt is aan het einde van de dag
de bekendmaking van de Beste Tuigpaard nieuweling 2016 waarbij de
Beker van Ambt Delden een nationaal bekende trofee is geworden. Ook
de Prijs der Besten waaraan de diverse rubriekswinnaars mogen
deelnemen is aan het einde van de dag een hoogtepunt. De Hackney’s
komen ook in diverse rubrieken aan bod en de rijders van dit edele ras
kleine showpaardjes hebben eveneens nieuwelingen bij zich.
Nieuwelingen zijn paarden die dit jaar voor het eerst in de baan komen.
En ook hier komen goedgekeurde Hackney-hengsten in de baan.
Zoals elk jaar zijn natuurlijk de in deze omgeving zo populaire
trekpaarden weer van de partij. Zij strijden in het enkelspan om de
hoogste eer maar de show van de rijders van deze indrukwekkende
viervoeters is ook altijd weer een happening. Uniek is voorts de
presentatie van diverse goedgekeurde Friese tophengsten.
Meer informatie is te vinden op www.tuigpaarden-twente.nl.

De middag begint om 16.30 uur. Paardensportcentrum De Hoffmeijer,
Hoffmeijerweg 10, 7495 RZ Ambt Delden.

Sportdag TVO Jeugd

Beste jeugdleden,
Hierbij alvast een vooraankondiging voor de TVO Sportdag. Deze is op
zaterdag 28 mei van 9:00 tot 13:00 uur. Jullie mogen je dan sportief
uitleven op de beachball veldjes.
Noteer deze datum alvast in je agenda. Aanvullende informatie volgt in
mei.

Groetjes, de Jeugdcommissie
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PERSOONLIJK

Geboren; Duuk, zoon van Tom Ellenbroek en Manon Jannink

Bezorgd Bericht van de Bleek

WE MOETEN HET ER TOCH WEER EENS OVER HEBBEN…
Fatsoen, respect, je normaal gedragen, geen zinloos vandalisme
plegen. Een repeterend verhaal inderdaad. Zo nu en dan wordt in BBB
een oproep gedaan; gedraag je in je leefomgeving, of het nou rond
de school is of bij de sportaccommodatie. Geregeld zijn er helaas
weer incidenten geweest of nog aan de orde. Bv.gooien met stenen
achter tegen de muur van de nieuwe kleedkamers, op de grote TVO
letters bij de sportcomplex-ingang klimmen of onlangs nog het vuurtje
stoken bij de fietsenstalling in het schemerdonker. Ook bij- en rond de
school is het geregeld raak met zinloze bekladding van muren en op
kozijnen met beledigende teksten. Het is een zorg van de
sportbestuurders, leiders en schoolpersoneel. Ook ouders mogen
hierop worden aangesproken. Niet wegkijken of ‘dat döt den van oons
nig’.

Jan Ottink

Petra Kok van het basischool team wil hier graag bij aansluiten met
het volgende - bezorgde - verhaal!

“

Soms, gelukkig soms, ben je aan het twijfelen…wat MOET ik hier mee?
Het eerst wat mij tijdens dit moment van twijfel door het hoofd schiet:
“Is dit waar en waarom doe je dit?”

Teksten op kozijnen bij school
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Planten die uit de bloembak getrokken worden
Hebben wij collega’s, kinderen en ouders van de Bleek dit verdiend na
anderhalf jaar knetterhard werken aan positief gedrag in en buiten onze
school? Snapt degene (of misschien meerdere) de impact van dit
onacceptabele gedrag op kinderen en volwassenen die zich nauw betrokken
voelen bij school? Waarom protesteert er niemand, wanneer er iets bedacht
wordt of in een opwelling plaatsvindt? Noem het de sociale controle in
Beckum, waardoor wij het met elkaar goed hebben, op welke manier dan
ook. Gewoon even een moment van nadenken!

Namens de Bleek, Petra Kok

Ondertussen bij TVO Handbal….

Het laatste weekend van april gaan de handbaldames op pad. Waren ze
vorige jaar volop aan het paintballen (zie foto), nu is het nog top secret
wat, waar en hoe er iets gaat gebeuren. 30 dames laten zich verrassen
door Lieke Temmink, Dorien Freriksen en Milou Veldhuis, die dit jaar de
organisatie op zich hebben genomen.
De Recreanten 1 en 2 strijden nog volop om het kampioenschap. Voor
Recreanten 1 kan dit lastig worden, want dan zal Hacol wel moeten
verliezen. Op woensdag 15 maart is de kampioenswedstrijd van
Recreanten 2 in De Marke.
En verder is er zeer waarschijnlijk een nieuwe trainster, maar dit blijft
een cliffhanger voor het volgende nummer van BBB.
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De handbaldames op oorlogspad in 2015

TVO1 handbal veilig gespeeld !

De handbaldames speelden zich tegen Fortissimo2 praktisch veilig.
Een verslag van de dames;

‘Op 5 maart moesten we spelen tegen de hekkensluiter van de
competitie, Fortissimo. Zij hebben nog geen wedstrijd gewonnen, maar
de uitwedstrijd hadden we ook moeite om de punten mee te nemen. Toch
lagen er kansen om het publiek een mooie wedstrijd voor te schotelen.
De eerste helft begon gelijk opgaand. In de aanval werden mooi kansen
gecreëerd en doelpunten gescoord, maar in de verdediging waren we
niet scherp genoeg en werd er niet goed gecommuniceerd waardoor
Fortissimo ook te gemakkelijk tot scoren mocht komen. We wisten dat we
op tempo moesten spelen, maar het was te gehaast en onnauwkeurig.
De ruststand was 11-11. Proberen net als vorige week begin tweede helft
een gat te slaan. Dit ging redelijk goed. Verdedigend ging het wat beter,
waardoor we uit konden lopen naar 17-14. Fortissimo gaf nog niet op. Ze
probeerden door bij ons in de aanval een speelster vast te zetten in en
zelf met een extra aanvaller te spelen weer op gelijke hoogte te komen.
De echte aansluiting hebben ze niet kunnen maken. Met nog anderhalve
minuut op de klok stond het 23-19 en dachten we dat de punten binnen
waren. Maar binnen een korte tijd stond het zo waar ineens 23-22. Met
nog 20 sec te spelen hebben we dit wel weten vast te houden en zorgde
Milou er voor dat de punten definitief bij ons bleven, 24-22. Al met al dus
geen sterke wedstrijd, maar uiteindelijk wel gewonnen! En zijn we
geklommen op de ranglijst naar plek 9.
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Opwinding voor en achter de schermen

De naam Beckum was in de regionale pers ‘in ’t nieuws’ de laatste
maand. Met vermelding van een wandelpad nabij/rondom Diepenheim,
waarbij de beroemde sage van de freules van Beckum de aanleiding was.
U weet wel, de afvallige zusters die later op de brandstapel – ergens bij
Delden – het leven lieten. Zo ongeveer samengevat. Merkwaardigerwijs
moet je constateren dat deze historische gebeurtenis nogal geregeld op
enigerlei wijze de pers haalde de laatste jaren. Hobbyisten maakten er
goede sier mee, zo lijkt het. En voor diegene die de herhaalde aandacht
voor dit historische feit wél van grote waarde vinden, ook prima…
Ook de Hagmolenbeek werd weer eens beroemd in een persbericht. Een
reclamespot om de vergoelijken dat de megawerkzaamheden die
miljoenen kostten/gaan kosten nodig en nuttig waren/zijn. Voor de goede
orde; beek en oevers werden over kilometers uitgebaggerd, de natuur
krijgt weer de ruimte, vissoorten zullen terugkeren, betere opvang bij
wateroverlast, etc. Dat is een mening van een aantal personen. Ook een
breed gedragen mening is dat de bek met haar rijke oevergewassen met
rust gelaten moest worden. Het beeld is thans ruw, desolaat, overbodige
verslinding van landbouwgrond en voor 90% van het jaar resteert een
smalle geul met meters verwaarloosde oeverstroken. Zo, die zit.
Ook bij de gemeente Hengelo is volop politiek nieuws te vermelden.
‘Bokito-gedrag’, verwijten over en weer omtrent een mogelijk samengaan
van het Rabotheater en Wilminktheater, wel of niet geheime
tussenrapporten. Het irriteert over en weer. Ook illegaal afval tegengaan
is intussen een hoofdpijndossier in de Hengelose politieke kringen.
Komt nog bij dat wethouder Lucas Schoonhoven is afgetreden wegens
gezondheidsproblemen. We hadden met hem in Beckum als sympathieke
dorpswethouder even kennis gemaakt. Jammer dat hij nu al moest
afhaken.
Heel apart ook. Dat is het fenomeen ‘gemak dient de mens’, maar niet
altijd… De gemeente Hengelo bouwde een fietsflat bij het station. Enkele
miljoenen werden er tegenaan gegooid. Nee, niet weggegooid, zover is
het nog lang niet! Maar de eerste weken blijken nog veel fietsen op de
begane grond te blijven staan. ‘Gemakzucht regeert’, dat mag je
voorlopig wel stellen.

BBB Redactie
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Wist u datjes…










TVO b1 en TVO c1 oefenden tegen elkaar en zowaar, b1 boekte
een 5-3 zege tegen de jongere lichting. De eerste zege was een
feit… TVO a1 ontving Rietmolen a1 en zag de sterke gasten op
een 0-2 voorsprong komen, waar TVO enkele vette kansen miste.
In de slotfase scoorde TVO 1-2 maar daar bleef het bij. TVO 45+
won met 8-5 van Hengelo en TVO2 bekerde tegen Achilles 3.
Achilles leek een 0-1 voorsprong binnen te halen, maar in de
slotseconden was het Luuk G. die de 1-1 scoorde uit een
onmogelijke hoek. In de penaltyserie benutte TVO alle vijf
pogingen en werd beslist door Maik O. die de 5e binnenschoot.
‘Op naar De Kuip’, merkte vlaggenist Alfons J. droog op. TVO3
werd afgedroogd, maar het 4e blijft koploper na winst bij het
lastige Hector, 1-2 winst.
TVO1 kon ook eindelijk weer in ‘de competitie wei’ en waste
Meddo de oren. Na een 4-0 ruststand werd met 7-2 gewonnen en
3x paal/lat geraakt. In deze eenzijdige pot scoorden Roy 3x, Nick
2x en Jorn G. 2x. De koppositie komt in zicht, als de komende
twee partijen gewonnen worden, is het voorlopig bingo!
Het was 6 maart weer net wel of net niet qua omstandigheden.
Eindelijk weer eens een compleet programma voetbal…. Of toch
niet…. De lichte vorst had de velden ’s ochtends vroeg nog
onbespeelbaar gemaakt, maar na 10 uur viel er best verantwoord
te spelen. TVO3 ontving Bentelo5 en het werk een – sportieve –
partij vol inzet, veel goede bedoelingen en bijna goals. Maar het
bleef 0-0.
TVO1 trad aan tegen GSV63 en kon de winst makkelijk veilig
stellen. De 3-0 zege was een matige afspiegeling van het
krachtsverschil. Jorn v.L. knalde een vrije schop binnen, Roy
kopte à la Bep Bakhuys 2-0 in de touwen en Jorn v.L. schoot in
de slotminuut vanaf 30 meter nummer drie in het netje.
TVO b1 speet een ‘zware’ competitie, maar het spel is vaak best
redelijk. Tegen BSC/Unisson b1 werd het moraal opgekrikt met
een prima 6-1 (eerste) competitiezege. De TVO spitsen scoorden
goede doelpunten. TVO a1 ontving Tubantia a2 en liep voor de
thee twee vervelende blessures op. Jelle en Daan, knie en pols,
moesten naar de Eerste Hulp. Jongens, snel herstel toegewenst!
De rust ging in met een 1-0 voorsprong voor TVO, dat na de
blessures even van slag was. Maar na de thee hervond men zich;
3-1 overwinning.
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TVO 45+ kon na een 0-2 achterstand een 4-2 zege op Tubantia
behalen, prima dus. En het 4e ontving Lochem5, de naaste
concurrent voor de titel. Voor rust meer spelaandeel voor de
gasten maar op slag van rust prikte André de 1-0 binnen. Na de
thee controleerde TVO de partij, wachtte de kansen af, was
uiterst effectief en scoorde via Michiel en Hugo 2x (het Stepelose
superduo!) waarmee de 4-0 zege een feit werd. Wel geflatteerd,
maar de titel is nu wel binnen handbereik met zes punten
voorsprong.
TVO3 verloor nipt van Enter5 met 1-2 en het 2e haalde uit bij
Rood Zwart3: 1-6 met Luuk G. nu weer eens ongrijpbaar, oftewel
vier goals. Als inhaalduels worden gewonnen, kan iets moois
gloren. Ja, als… TVO1 speelde de topper tegen Erix, dicteerde
grotendeels de partij en boog een 0-1 stand na rust om tot een 21 zege. Jorn v.L. en (vooral) Roy L. scoorden fraai en TVO is nu
ongeslagen lijstaanvoerder.

Anekdote, opgetekend in het verslag van TVO-GSV
door een GSV fan
‘De Geesterenaren worstelden om een parkeerplaats te vinden achter de kerk
in Beckum en nog licht klagend arriveerden de vedettes in het moderne
sportcomplex van TVO. Waar het complex zelf modern en goed in orde was,
deed het inloopveld niet onder voor de gemiddelde crossbaan. Toen tot
overmaat van ramp in de naastliggende weide een crossmotor voorbij kwam
scheuren, vroegen de spelers zich toch af of de coureur zich normaliter
uitleeft op het inloopveld’.

Opschoon initiatieven van gemeente Hengelo
Even een tip:
De Opschoondag is ooit bedacht om gezamenlijk als buurt een signaal af te
geven naar buurtgenoten (ontstaan in Rotterdam, eind tachtiger jaren geloof
ik). Later zijn daar diverse andere initiatieven bij gekomen. Er mag ook op
andere dagen vrijwillig zwerfvuil verzameld worden J
Elk initiatief wordt dankbaar omarmd. Het ophalen van ingezameld zwerfvuil,
zo door het jaar heen, kan altijd geregeld worden i.o.m. onze collega’s van
de afdeling Wijkbeheer. Zakken en knijpers zijn hiervoor beschikbaar.

In Beckum/Oele zijn standaard 25 knijpers beschikbaar (staan bij de
basisschool; info bij Janneke)
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Programma
Pinksterfeesten
Beckum 2016
Vrijdag 13 mei 2016
14:00 uur Seniorenmiddag in ’t Proggiehoes
20:00 uur Grote reünie in het kader van Beckum 750 jaar

Zaterdag 14 mei 2016
13:00 uur Kinderfeesten
16:00 uur Vogelschieten voor dames, heren en jeugd vanaf 12 jaar
Middag: MX AIR TIME: start trainingen
Middag/avond: MX AIR TIME: start wedstrijd
Avond: Plork en de Aannemers en De Joekels

De entree bedraagt op zaterdagavond €5
Zondag 15 mei 2016 | EERSTE PINKSTERDAG
14:00 uur Expeditie Noaberson
16:15 uur Noaberrock met Kenny Dan en Dokter Watjes
Avond: Crystal Dream
Disco Black Light
De entree bedraagt van 14:00 t/m 20:00 uur voor 16 jaar en ouder
€3 en na 20:00 uur €5

Maandag 16 mei 2016 | TWEEDE PINKSTERDAG
11:30 uur As ’n gek in ’n drek

(Entree vanaf 12 jaar en ouder €7)
13:30 uur Fietstocht
18:00 uur Afsluitend feest in de tent met The Heinoos.
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Voorjaarsconcert de Optimisten
Zondag 17 april a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse voorjaarsconcert van
Accordeonvereniging De Optimisten uit Delden. Het repertoire is dit keer
vooral gericht op herkenning. Bijna alle stukken die gespeeld gaan worden
zijn bij iedereen bekend, en er kan dan ook volop worden meegezongen. De
leden uit het Opleidingsorkest zijn inmiddels doorgestroomd naar het Borkest. Daarom zullen deze ochtend Het A-orkest en B-orkest, respectievelijk
onder leiding van Jacqueline Lenderink-de Vries en Ger Akkerman een
optreden verzorgen. Misschien wilt u zelf ook accordeon (leren) spelen?
Natuurlijk kan dat bij De Optimisten!

De vereniging heeft tevens een Amusementsorkest. Dit orkest treedt veel op,
ook ver buiten Delden, in bejaardencentra en verzorgingstehuizen. Op de
website van De Optimisten www.de-optimisten.nl/agenda kunt u precies
zien waar en wanneer er wordt opgetreden en hoe er geboekt kan worden.
Het voorjaarsconcert vindt plaats in Muziekgebouw “In vriendschap”, De
Mors 1, 7491 DZ te Delden. Om 11.00 uur is de zaal open en om 11.30 uur
begint het concert dat duurt tot ongeveer 12.45 uur. De toegang is gratis en
de koffie staat klaar. Graag tot ziens.
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MEERKAMP VOOR BESTUREN van ALLE
BECKUMER/OELER VERENIGINGEN
In het kader van 750 jaar Beckum zal TVO een meerkamp organiseren tussen
alle besturen van Beckumer/Oeler verenigingen. In het februari nummer
van BBB staat per abuis mixtoernooi maar dat is dus deze meerkamp.
Een meerkamp in spelvorm waarvoor geen conditie en /of ervaring nodig is.
Sportieve kleding / schoeisel is wel aan te raden. Het zal een gezellig
buitengebeuren worden waarbij meedoen het belangrijkste is. Bij slecht
weer gaan we de zaal in!
U kunt als bestuur ( zonodig aangevuld met kaderleden) meedoen met een
team van 4-6 personen. Is de animo groot: schrijf dan met 2 teams in!

ZONDAG 29 MEI OP DE KRUUD`NHOF
UUR PRIJSUITREIKING: 14.30 UUR.

AANVANG 13.00

AANSLUITEND OM 15.30 uur is er een VOETBALWEDSTRIJD
tussen T.V.O. en oud-F.C.Twente, in de rust van deze
wedstrijd speelt T.V.O. handbal een handbalwedstrijd op het
grote veld, zoals vroeger werd gespeeld.
Opgave voor 15 april bij Alfons Harink : aeharink@hotmail.com
P.S. Supporters zijn van harte welkom!
Eddie Drenth, Alfons Harink
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Vorige week; Beckumer schoolmeiden van groep 8 zijn olv. Karin Witteveen
handbalkampioen van Hengelo geworden! (foto geleverd door Petra Kok)

Passende mop in deze paastijd!
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TWENTS FOKLORISTISCHE VERENIGING

Lönneker Boerendâânsers
OPGERICHT 27 DECEMBER 1949
Geachte lezers, hierbij een berichtje van de Lönneker Boerendâânsers uit
Boekelo-Usselo. We zijn op 27 december 1949 in Usselo opgericht. Onze
dansgroep brengt oude boerendansen, deze werden veel op boerenbruiloften
gedanst en geven ook vaak het leven op het platte land weer. We willen met
onze optredens deze dansen en de daarbij behorende cultuur graag in ere
houden, cultuur moet toch voor de toekomst behouden blijven?
Op dit moment heeft onze vereniging circa 9 dansparen en 4 accordeonisten
met in totaal 35 leden. We treden op in bejaardencentra, op festivals,
scholen, o.a. de Usselerschool bij jubilea en openingen en ontvangen ook
uitnodigingen uit het buitenland waaronder Zweden, Zwitserland en
Oostenrijk.
Indien dit mogelijk is komen ook deze groepen bij ons en hebben wij
gezellige avonden met elkaar. Op de oude voertuigendag zijn we met een
kraampje met poffertjes en op de kerstmarkt met kniepertjes aanwezig. Het
kniepertje is een oud Twents recept, wat veelal om en nabij de kerstdagen
bij de koffie of thee werd geserveerd. De kniepertjes worden door de leden
zelf gebakken. Dit is een opsomming van onze activiteiten, ze zijn niet
allemaal genoemd.
Om deze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven ontplooien kunnen we
aanvulling van leden voor onze vereniging goed gebruiken. Mocht u interesse
hebben na het lezen van dit artikel, kan ook met een stel, of vrienden dan
kunt altijd eens komen kijken op onze repetitieavonden op de dinsdag om de
2 weken in Boekelo of bekijk onze website www.lonnekerboerendansers.nl.
U kunt contact opnemen met één van bestuursleden:
Jan Floors, Goorsedijk 9 7548 PS Boekelo, telefoon 053 4281547, bestuurslid
Gerrit van der Kaap, Zonnebeekweg 50 7546 RH Enschede telefoon 053
4281525, bestuurslid
Josefien Hoesté, Huttenveldsweg 31 7554 RC Beckum, telefoon 074 3676358
penningmeester
Gerda Wevers, Kwinkelerweg 7 7548 BP Boekelo, telefoon 053 4281226
secretaris
Henk Gaakink, J.P. Coenstraat 8 7541 BP Enschede, telefoon 053 4317390
voorzitter.

Hopelijk tot ziens
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Blasiuskerk Beckum weekendvieringen
MAART
Vr 25 mrt

15:00 uur

Za 26 mrt

19:30 uur

Zo 27 mrt

09:30 uur

Ma 28 mrt

09:30 uur

APRIL
Za 2 april

18:30 uur

Zo 10 april
Zo 17 april
Zo 24 april
Za 30 april
MEI
Wo 4 mei

KRUISWEG
T. ter Avest / Dames- en Herenkoor
PAASZATERDAG Eucharistieviering
Pastor Escher In St. Isidorushoeve
EERSTE PAASDAG
Woord- en Communieviering
Pastor Timmerman / Dames- en Herenkoor
TWEEDE PAASDAG
Eucharistieviering
In Delden
Pastoor Oortman / Parochieviering

Eucharistieviering
Pastoor Oortman / Dames- en Herenkoor
Presentatie Communicanten
GEEN VIERING
09:00 uur
Eerste Heilige Communie,
Eucharistieviering Past. Oortman / Kinderkoor
09:30 uur
Woord- en Communieviering
T. ter Avest / Dames- en Herenkoor
18:30 uur
Eucharistieviering
Pastor Escher / Dames- en Herenkoor
18:30 uur

Zo 8 mei
Zo 15 mei

09:30 uur
09:30 uur

Zo 22 mei

09:30 uur

Za 28 mei

18:30 uur

Zo 29 mei

09:30 uur

Vigili van Hemelvaart / Eucharistieviering
Pastor Hoogland / Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
EERSTE PINKSTERDAG
Parochieviering
In Delden
Pastoraal Team
Woord- en Communieviering / Mariaviering
T. ter Avest / Dames- en Herenkoor
AFSCHEIDSVIERING PASTOR SARIS
IN DELDEN
Woord- en Communieviering
Pastor Ogink / Spirit
KINDERNEVENDIENST
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Datumbank
27 maart
30 maart
1 t/m 3 april
1 april
2 april
3 april
5 april
13 april
15 april
16 april
16 april
17 april
19 april
20 april
22 april
27 april
30 april
11 mei
11 mei
13 t/m 16
14 mei
21 mei
23 t/m 28
24 mei
28 mei
29 mei
3 juni
3 juni
4 juni
10 juni
12 juni
17 t/m 19
22 juni
12 juli
10 t/m 15
7 sept.
11 sept.
16 t/m 18
28 sept.

Paasvuur Hoon’Hook
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel “ ’n hond met
veren” in ‘t Proggiehoes
TVO Kaartavond
Kleding inzamelactie van 10– 12 uur bij 't Proggiehoes
TVO Tennis; Introductietoernooi
Ouderensoos
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
TVO Kaartavond
Oud Papier
TVO Vrijwilligersavond
1e H. Communie om 9.00 uur in de kerk te Beckum
Zonnebloem; ontmoetingsmiddag Wapen van Beckum
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Koningsspelen Basisschool de Bleek
Koningsdag
Metalfestival in ‘t Proggiehoes
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Health & Beauty Ladys Event bij het Wapen van Beckum
mei Pinksterfeesten
Volle Polle MIX AIR TIME BECKUM
Oud Papier
mei Collectieweek Longfonds
Vrouw Actief Beckum; Avondfietstocht. Vertrek 18.15 uur
bij het kerkplein
Sportdag jeugd / TVO Beachsoccertournooi 2016
Sportieve activiteiten bij TVO
Creamarkt basisschool de Bleek. 18.00-20.00 uur
Createntoonstelling lagere school
Blasius/Orgel-plus concert
OVBO activiteit
Zeepkistenrace Jeugdraad van 12.00-18.00 uur
juni TVO Jeugdkamp 2016
Vrouw Actief Beckum; bustocht,
Afscheidsmusical groep 8 de Bleek. 19.30-22.00 uur
aug. Muiterweek
Zonnebloem; Dag boottocht met Jan Plezier vanuit Goor
Blasiusfestival
sept. Corn Country Festival de gehele dag.
OVBO activiteit
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14
21
28
29
16

t/m 16
t/m 23
t/m 20
nov
t/m 18

okt. Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering
okt Toneelvereniging Levenslust; najaarsuitvoering
okt. Verlichte boerderijen-gebouwen route
OVBO activiteit
dec. Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow

**************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016
25 maart t/m 28 maart
Paasweekend
22 april
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
15 juni t/m 17 juni
Kamp groep 8
18 juli t/m 26 augustus
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 die 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

TVO SPORTWEEKEND
Dat wordt dus een intensief TVO sportweekend 28-29
mei! Sportdag jeugd, Beachsoccer toernooi, Meerkamp

alle plaatselijke besturen, TVO selectie tegen oud FC
Twente en handbalwedstrijd op hele veld! Lees alle info
in deze BBB….
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Alle activiteiten Beckum 750 jaar
op een rij gezet
Vanwege het 750-jarig bestaan van Beckum worden er dit jaar tal van
activiteiten georganiseerd die in het teken staan van dit jubileum. In
samenwerking met de verenigingen en stichtingen die ons dorp rijk is,
krijgen bestaande of nieuwe activiteiten een historisch sausje. Hieronder
alvast een overzicht van de activiteiten voor dit jaar. Het gaat hierbij om
een voorlopige activiteitenagenda, de lijst kan in de loop van het jaar
nog worden aangevuld met nieuwe activiteiten. Uiteraard houden we u
hiervan op de hoogte.
EERSTE HELFT 2016
Start archeologisch onderzoek naar Huis te Bechem en Huize Altena bij
Hagmolenbeek
MAART
27
Paasvuur in Hoonhook
APRIL
Opening historische wandel- en fietsroute
27
Koningsdag basisschool De Bleek
MEI
13 t/m 16
Pinksterfeesten Beckum, met op vrijdagavond reünie voor
(oud-)Beckumers
28-29 mei
Jeugd sportdag-Familieweekend TVO
JUNI
1e week Creaweek met op 3 juni een createntoonstelling
5
Zeepkistenrace Jeugdraad
AUGUSTUS
10 t/m 14
Muiterweek
SEPTEMBER
10
Blasiusfestival
16
Corn Country Festival, symposium
17
Corn Country Festival, demonstratiedag met o.a. oude
landbouwwerktuigen
18
Corn Country Festival, feestmiddag Beckum
OKTOBER
14 t/m 17
Levenslust, toneeluitvoering
21 t/m 23
Levenslust, toneeluitvoering
27 t/m 30
Verlichte Boerderijen / Historische gebouwenroute
DECEMBER
16 en 17
Vogelvreugd, regionale vogelshow in teken 40-jarig bestaan
Vogelvreugd
17
Kerstmarkt Beckum met presentatie historisch boek Beckum
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ZIJLIJN Ouder worden of oud zijn
Mijn schoonmoeder zei later, ze is 92 jaar geworden, oud worden is mooi maar oud
zijn niet. Toch, ik ben net weer jarig geweest en nog lang niet zo oud, peins je er wel
eens over hoe je daar vroeger over dacht. Ik ben in 1940 geboren en later, als kind
en jonge vrouw dacht ik, als het jaar 2000 komt ben ik al 60 jaar, wat oud! Het jaar is
wel gekomen maar ik voelde me toen toch echt niet oud. Nu, 16 jaar later eigenlijk
ook nog niet maar je omgeving confronteert je er wel mee.
De Zonnebloem b.v organiseert veel voor de "bejaarden". Evenzo de "bejaardensoos". Ik ben lid van de "bejaarden" kaartclub en ook van de "bejaarden" gym. En
heel af en toe krijg je ook nog "bejaarden" korting.
Lieve mensen, het leven als bejaarde in Beckum is zo slecht nog niet. Je moet er
alleen gebruik van willen en kunnen maken. Het lijkt me heel erg als dat niet meer
gaat, maar hopelijk is dat nog ver weg.

Rie Menkehorst

Stichting Leendert Vriel in Beckum
Op 21 april 2016 om 20.30 uur is er een informatieavond over het werk van
de St. Leendert Vriel ten huize van dhr. Koppelman Wolfkaterweg 58 in
Beckum. Vrijwilligers van de stichting zullen aanwezig zijn en vertellen over
de zorg die ze verlenen aan terminaal zieke patiënten. Het gaat hierbij om
aanvullende zorg voor de stervende en zijn/haar naasten.
De hulp van Leendert Vriel is kosteloos en kan zowel ’s nachts als overdag
geboden worden. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, kunt u zich
aanmelden op telefoonnummer 074-3676314.

TOUWTREKK’N IN EULE

Op zondag 17 april organiseert TTV Oele het 2e toernooi van de zomercompetitie
touwtrekken. 's Ochtends vanaf 10:30 uur zijn de zware jongens en de jeugd te zien,
's middags de lichte heren en de dames. Dit alles op de welbekende locatie tegenover
de Schole aan de Vöckersweg in Oele. (Op de valreep binnengekomen, maar ja, Wim
M. was jarig!)…

UITNODIGING
Jaarvergadering
Dorpsraad Beckum
’t Proggiehoes, woensdag 6 april 20.- tot 22.- uur
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ACTIE KERKBALANS EN VASTENACTIE
Ook voor Beckum lopen deze acties. Voor behoud van de kerkgemeenschap
in eigen parochie en goede doelen.

Het is u toch wel wat waard dat de kerk behouden blijft?

Steun dus die actie Kerkbalans en vul het formulier in. En ook; deponeer de
Vastenactie zakjes met uw bijdrage in de betreffende bussen.

BBB redactie

AANVULLING PINKSTERFEESTPROGRAMMA

Op 1e Pinksterdag is er ’s middags tussen 13 en 17 uur ook een
grote Dorpsmarkt plus rommelmarkt voor de kinderen.
Deelname mogelijk voor alle ondernemers en kinderen
van Beckum eo.

Spreekuren Gezondheidscentrum
De Beukenhof “Op uw gezondheid”
Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg)

maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)
donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490)
vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak

Prikpost Medlon en trombosedienst

dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig

Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen

dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268)
tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven

Dinsdag-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170

spreekuur acupuncturist

behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl
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