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
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 eerste halfjaar 2017
25 januari – 22 februari – 22 maart – 26 april – 24 mei – 28 juni

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

38……………………………………9
Hier is dan de november uitgave van BBB, Uw vertrouwde maandblad in deze
roerige wereld. Waarin u diverse plaatselijke belevenissen kunt lezen van
Beckum, want de afgelopen maand stond weer bol van veel activiteiten. Met
verlichte boerderijentocht en komende presentatie vh historisch boek Beckum
op de Kerstmarkt. Dat alles ihkv. 750 jaar Beckum! Verder met veel actuele
zaken; informatief, positief kritisch en met een knipoog.
Kortom: Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien!!

Laatste week nieuws…









SSF Presenteert zich weer 2-4 december in het PROGGIEHOES.
Gezelligheid, plaatjes draaien en zondagmiddag Gouwe Ouwe
feestartiesten Frank & Mirella en Henk Wijngaard… komt dat
meebeleven!!!
Sinterklaas bezocht zondag jl ook Beckum weer met Zwarte Pieten
en alle toeters en bellen. In optocht naar het Proggiehoes, waar de
kinderen natuurlijk een royale traktatie kregen…
De TVO handbaldames 1 poetsten hum blazoen weer op na de
nederlaag vorige week. Hurry Up werd met 31-23 aan de kant gezet!
En bij de voetbal; TVO 013 won met 1-5 bij Lochuizen en blijft
koploper
En o15 boekte 7-4 winst, o17 idem met maar liefst 9-0 op EMOS.
TVO45+ liet de zege aan Borne, 6-7, TVO4 kon niet op tegen
Rigt.bleek en leed een forse 3-8 nederlaag.
Bij ’t Centrum hield TVO1 het hoofd bij die stormachtige wind koel. Na
de 0-1 en 0-2 door Jorn en Roy scoorde ’t Centrum 1-2, Jorn weer 1-3,
maar met 2-3 ging de winst mee naar Beckum, prima dus!...

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 21 DECEMBER!!!
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WAT U LEEST IN DEZE NOVEMBER BBB









































Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht
Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave
Proggiehoes samen de schouders eronder
Top 2000 concert
Oproep VAB bakhulp gevraagd
Persoonlijk dankbetuiging
BBBje kerstbomen
Naar Skybox FC Twente een bijzondere avond
Kerstmarkt 2016 verenigingen presenteren zich
40 jaar Vogelvreugd na onderlinge show
Conrad rally Twente succesvol
Brief Johan Harink gezamenlijke verklaring
Luk Akkefietjes HekselmesienHarry
Sponsoravond sv TVO volley is ook topsport
Zonnebloem nieuws
Oliebollenactie 30 december
Boek over Beckum 17 december presentatie
Zijlijn verhuizing
Kerst bij de watermolen Oele gezelligheid
TVO gezonde sportvereniging er moet nog veel gebeuren
Afdelingen sv TVO doen jaarverslag
Jubileum Beckum fraaie tocht verlichte boerderijen
Hut van Ottink trefpunt in Hoonhook
Kerstboomfeest café Halfweg 26 december
Infoavond afval grijze container verdwijnt
VIPS bij Levenslust ontvangst bij Proggiehoes
spektakel KLUS najaarsconcert
Winterfair erve Geurts
Adventsactie MOV werkgroep
Midwintertoernooi volley
Misvieringen en Datumbank activiteitenagenda
Joop Plasmeijer tentoonstelling
Wist u datjes… sportsnippers
Zonnebloem loterij uitslagenlijst
Hubertusviering in Blasiuskerk
Midwinterfeesten twee topdagen voor jong en oud
BBBtje en Persoonlijk compostactie en zoon geboren
Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren
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Samen de schouders onder ’t Proggiehoes
Het is vijf voor twaalf voor het dorpshuis. Sluiting dreigt nu het bestuur van
de Heilige Geest parochie heeft laten weten volgend jaar te stoppen met de
exploitatie van het ’t Proggiehoes. Een speciale werkgroep, opgericht tijdens
de vergadering van de Dorpsraad op 9 november, buigt zich de komende tijd
over de mogelijkheden om het dorpshuis te behouden.
‘Het financieel resultaat van ’t Proggiehoes laat te wensen over. Het ziet er niet naar uit
dat dit op korte termijn gunstig verandert. Er zal ook het nodige onderhoud in de
komende jaren moeten worden gedaan. Het handhaven van een gezonde situatie van
de parochie laat het voortbestaan van deze situatie niet toe.’ Met die woorden begint de
brief van de Heilige Geest parochie die eind september in Beckum als een bom insloeg.
In het schrijven wordt ook aangekondigd dat de arbeidsovereenkomst met de
beheerder nog één keer wordt verlengd tot begin mei volgend jaar en dat het
exploiteren van ’t Proggiehoes niet tot de ‘corebusiness’ van de parochie behoort. Het
bestuur beseft echter dat het dorpshuis een belangrijke sociaal-culturele functie vervult
binnen het dorp. Zeker met het oog op de ruim twintig verenigingen die gebruik maken
van ’t Proggiehoes. Zij dreigen medio volgend jaar op straat te komen staan. Maar niet
als het aan de Beckumers ligt.

Negen november volle bak in het Proggiehoes, waarvan de toekomst op het spel kan staan!

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst van de Dorpsraad werd duidelijk dat Beckum
behoefte heeft aan een dorpshuis. Maar of dat per se ’t Proggiehoes moet zijn? De
financiële situatie van het gebouw ziet er niet rooskleurig uit. Jaarlijks moet er zo’n
10.000 tot 15.000 euro worden bijgelegd en dan is daar ook nog eens het achterstallig
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onderhoud aan het gebouw. Tenminste, dat is de situatie die het parochiebestuur
schetst. Inzage in de financiën heeft de Dorpsraad niet gekregen, liet voorzitter Gaatske
Colijn weten. Tijdens een overleg met het parochiebestuur heeft de Dorpsraad ook
gevraagd of de parochie het dorpshuis voor het symbolische bedrag van één euro wil
verkopen. “Maar dat was onbespreekbaar”, aldus Colijn.
Hoe nu verder? Tom Jannink van Eeckhof, een adviesbureau in Bentelo dat
ondersteuning biedt bij het stimuleren van de leefbaarheid in kleine kernen, schetste in
een presentatie de situatie in Bentelo. Bijna alle verenigingen in dat dorp maken gebruik
van sport- en gemeenschapshuis De Pol. “Een situatie die van oudsher zo is ontstaan”,
vertelde Jannink, die als consulent van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
(OVKK) de vrijwilligersbesturen van buurt- en dorpshuizen ondersteunt bij de exploitatie
van buurt- en dorpshuizen. Waar in Bentelo De Pol het kloppend hart van de
gemeenschap is, constateerde Jannink dat het gebruik van het vastgoed in Beckum is
versnipperd. ’t Geertman, de kerk en ’t Proggiehoes worden gebruikt door verschillende
verenigingen met tegenstrijdige belangen. Hierdoor komt de exploitatie van de
verschillende accommodaties in het dorp onder druk te staan, aldus Jannink. “Zie het
besluit van de parochie als een kans voor Beckum om gezamenlijk naar de toekomst te
kijken. Zet een stip op de horizon en bepaal waar je over dertig jaar wilt zijn. Creëer
een visie en vraag je daarbij af of je in een krimpende gemeenschap een accommodatie
als deze (’t Proggiehoes, red.) wilt behouden. Samenvoeging betekent meer draagvlak.”
Die mening werd gedeeld door Rob ten Vregelaar, voorzitter van de
Ondernemersvereniging Beckum en Oele. Hij benadrukte dat behoud van de functie van
een dorpshuis van evident belang is, maar dat die functie niet per se vanuit ’t
Proggiehoes hoeft te komen. “Vanuit hier, of in een ander pand.” Paul ter Bekke riep de
aanwezigen vervolgens op om samen met alle belanghebbenden te kijken naar ‘wat we
in Beckum en Oele hebben aan gemeenschapshuizen.” Toch waren er ook Beckumers
die bepleitten dat ’t Proggiehoes behouden moet blijven. Zoals Tijmen Spit, die aangaf
zich namens Levenslust hiervoor te willen inzetten. Hij vormt, samen met Aaron
Leferink, Hans de Jong, Rik Lansink, Johan Vossebeld, Lobke Hofstede en oudBeckumer Richard ter Avest (“ik heb in 1979 met een paar vrienden nog meegeholpen
met het opknappen van ’t Proggiehoes”) een werkgroep die zich de komende tijd gaat
buigen over de (on)mogelijkheden voor het behoud van ’t Proggiehoes.
Een flinke klus. De werkgroep moet namelijk niet alleen de neuzen in Beckum dezelfde
kant op krijgen, maar ook financiële duidelijkheid krijgen en een toekomstvisie bepalen
waarin het gebruik en nut en noodzaak van de verschillende accommodaties in Beckum
voor de langere termijn wordt toegelicht. Een eerste rapportage van dit alles dient
medio januari bij de Dorpsraad te worden ingediend. Aan de hand van die eerste
rapportage moet ook duidelijk worden of de Heilige Geest parochie bereid is uitstel te
verlenen of dat de deur van ’t Proggiehoes in mei volgend jaar definitief op slot gaat.

Esther Rouwenhorst, freelance journalist

Top 2000
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Op vrijdag 30 december om 19:30 uur, verzorgen het koor Pablo uit Haaksbergen en
Spirit uit Hoeve/Beckum een concert met nummers die in de Top 2000 te vinden zijn.
Dit concert vindt plaats in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat.

Oproep VAB
Tijdens de kerstmarkt op 17 december mogen alle verenigingen zich presenteren. Wij
vonden het een goed plan om als Vrouw Actief Beckum kniepertjes te bakken en
verkopen. De opbrengst is voor onze eigen kas. Baklocatie en beslagdames zijn
inmiddels geregeld. Wij zijn nog wel op zoek naar bak hulp. Wie wil ons helpen? Ook
hebben wij kniepertjes ijzers nodig. Aanmelden kan ook via de mail of bovenstaand
telefoonnummer. Nadere informatie over de bakdag volgt te zijner tijd.
Tot snel bij alle activiteiten!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

PERSOONLIJK
Dankbetuiging
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun, lieve woorden, bloemen en
kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa
Henk Ottink.

Fam. Ottink

Zonnebloem, afdeling Beckum
De Zonnebloem bedankt alle mensen die
zonnebloemloten en of zonnebloemen
hebben gekocht. Hiermee is onze kas weer
aangevuld en kunnen we weer leuke
activiteiten bedenken voor het komende
Zonnebloem jaar in Beckum.

BBBtje

KERSTBOMEN TE KOOP vanaf 1 december te reserveren
Abies – Omoika – Nordmann - Frasier
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 7554PM Beckum, 074-3676314
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Een avondje in een witte bolide naar de
skybox bij FC Twente
Je komt in je leven wel eens voor verrassingen te staan. Zo ook die vrijdag 28
oktober toen FC Twente-Roda JC op de rol stond. Het voetbalbestuur van TVO
trakteerde zichzelf met een avondje uit en ‘had nog een plaatsje over’ voor
een bezoek aan die wedstrijd.
Wel op een aparte manier, met alle nodige egards. Want niets vermoedend (alhoewel!)
werd ik afgehaald in een klassieke witte bolide, plaats biedend aan negen personen.
Met muziek uit de boxen van Bruce Springsteen. De bolide was als verassingselement
geregeld door de voorzitter via de zoon van de broer van de voorzitter, zoiets. We
gingen eerst nog onze skybox sponsor van FC Twente afhalen, inderdaad Theo Pot van
Eissink Plafonds. Op weg naar de Grolsch Veste, door de beslagen ramen was het zicht
slecht, maar in soepele stijl reed de witte bolide naar het stadion. Daar aangekomen
ontbraken de rode loper en persaandacht.

De TVO voetbalbobo’s arriveren met de witte slede bij de Grolsch Veste
(foto Gerard Lansink-Rotgerink)

Nee, anoniem schoven we naar binnen, Theo regelde de kaarten en wij keken
bewonderend rond. En zagen de stewards, stewardessen, gastheren- en hostessdames, en ander personeel dat zo’n thuiswedstrijd van FC Twente in goede banen moet
leiden. Tussendoor meldden Theo Pot en John Frongink dat ze met hun bedrijf
maandenlang bij de bouw van het stadion hun aandeel leverden, met plafond- en
hekwerk op alle niveaus, binnen en buiten. Eddy Achterberg en Jan van Halst waren –
in strak pak en stropdas – bij de entree aan het regelen over diverse zaken. Kortom, het
was big business bij FC Twente. Indrukwekkend, hoe alles geregeld is bij zo’n wedstrijd
voor pakweg gemiddeld zo’n 24.000 tot 29.000 toeschouwers in de Grolsch Veste. Van
parkeerwachters tot ballenjongens, stewards, pers en bestuurders. En. vriendelijkheid
alom.
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In de skybox was het goed toeven. Er ontbrak niets in de gezellige entourage van de
bouw-box; lekker stamppotbuffet, volop drinken en uitzicht vanaf de 3 e rang, in de hoek
ter hoogte van de doellijn rechts. Vol verwachting en goede moed dachten we dat FC
Twente dat varkentje tegen de hekkensluiter Roda JC wel even zou wassen. Maar dat
varkentje ‘bleef voortdurend in het hok’ en Twente stelde er stroperig aanvalsspel
tegenover. Vooral het Manchester City trio voorin kwam maar niet los; voor de thee
slechts halve kopballen en schoten naast en enkele reddingen van de Roda-keeper. Na
de thee weer een sfeertje van; nou gooien ze de remmen wel los. Maar zachtjesaan
kwam er berusting bij de box-bezoekers. Enkele opgetutte dames bleven vrijwel de hele
2e helft aan de wijntafel zitten met de rug naar het veld. De pindabakjes raakten leeg en
doelpunten vielen niet. Twente zette wel meer druk, maar zag in de slotfase door
enkele goede reddingen van de Limburgse doelman dat de score dubbelblank bleef.
Opdracht voltooid, grinnikten de geelhemden stiekem. Die ook nog eens aan een royale
uitloopoefening deden.
Voor een aantal TVO-ers waren er nog rookworstjes van het buffet over en ook de
pittige snacks smaakten nadien lekker (want de pinda’s waren inmiddels op!). Een kater
werd in ieder geval niet van de matte wedstrijd overgehouden, het was meer berusting.
Wat wel bleef hangen; het was een uiterst prettig samenzijn met het voetbalbestuur, de
samenhorigheid was gegroeid. En dat was tijdens de terugrit luidruchtig te horen in de
witte bolide; Bruce Springsteen werd massaal – a capella - meegezongen…

Jan Ottink

Kerstmarkt 2016
Ondanks het andere jasje van de kerstmarkt worden er dit jaar gewoon weer
kerstbakjes verkocht. Van alle verzamelde spullen worden weer de mooiste dingen
gemaakt: graftakken, kransen en kerstbakjes in verschillen bakjes, schalen, manden en
kleuren. Schrijf alvast de data in uw agenda:

Zaterdag 10 december van 14.00-16.00 uur
Maandag 12 december van 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur

De kramen worden dit jaar bemand door de verenigingen en stichtingen. Een aantal zijn
al bekend, maar in november leest u hier meer over. Verenigingen of stichtingen die
wel belangstelling hebben, maar nog niet door ons benaderd zijn, kunnen bellen of
appen naar Sonja Mulder: 06-83796285.

De kerstgroep; Ine, Irma, Ria en Sonja

40 JAAR VOGELVREUGD EN 750 JAAR BECKUM
Allereerst; zondag 13 november de vogelshow in het Proggiehoes, die ondanks
de dreiging van vogelgriep (nog net) doorging. Ruime aandacht in Tubantia
met de voorzitter Theo Waanders en leden Hermano Scharenborg en Harrie
Scholten aan het woord. Zoals de laatste jaren gebruikelijk scoorde Harrie weer
hoog in de prijzen. ‘Mijn grote passie ja, dagelijks bezig met mijn kanaries dat
mag je wel stellen’. Maar nu de grote vogelshow in december in Beckum… als

het doorgaat!!
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GROTE VOGELSHOW IN ‘T-GEERTMAN
Vogelvereniging Vogelvreugd houdt in het kader van
haar 40-jarig bestaan en tevens de festiviteiten
rondom 750 jaar Beckum dit jaar, vrijdag 16 en
zaterdag 17 december, de gewestelijke vogelshow in
‘t-Geertman.
De wedstrijd met tentoonstelling staat onder auspiciën van
Gewest 3 van Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
en omvat globaal de gehele provincie Overijssel en groot deel
van Gelderland. (Achterhoek tot aan Zevenaar, Arnhem, Zutphen). De actieve club van
vogelliefhebbers vierde eerder dit jaar al haar 40e jaar tijdens de traditionele
feestmiddag afgelopen juni. Kenmerkend voor de vereniging is dat ze grote uitdagingen
aandurft. Dat blijkt ook eind week 50 weer als Vogelvreugd voor een grote krachtproef
staat: een gewestelijke wedstrijd. Sportzaal ‘t Geertman wordt daarmee omgetoverd tot
een paradijs voor vogels, vogelhouders en vogelliefhebbers.
Het eigen onderkomen van de vereniging ‘t Proggiehoes, waar onlangs 11 t/m 13
november, al een feestelijk getinte onderlinge is gehouden met een groot aantal vogels,
bleek voor deze expositie veel te klein.
Voor de show zijn, naar verwachting 1200 vogels ingeschreven. Daaronder zang-, kleuren postuurkanaries, exoten en een ruime sortering Europese Cultuurvogels. Eveneens is
een grote collectie parkieten te bewonderen. De show wordt donderdagavond geopend
waarbij genodigden en deelnemers aanwezig zullen zijn. De vogelshow in ‘t-Geertman is
voor publiek geopend op:

Vrijdag 16 december 10.00 tot 20.00 uur.Zaterdag 17 december 10.00 tot 16.00 uur.
De toegang is gratis.

Conrad Twente Rally groot succes!

De rally is zonder grote incidenten verlopen. Vooral aan de Diamantstraat, bij de DHL-Arena, stond het publiek rijen dik
achter de hekken. “Alles is goed verlopen. We kunnen terugkijken op een zeer succesvol evenement”, aldus Beckumer
Wouter Koenderink namens de organisatie. (Info Facebook)
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Gezamenlijke terugblik Johan Harink en
Maarten Westerduin (voorzitter a.i.)
Betrokkenen bij het CDA Hengelo en bij de familie Harink zijn benieuwd op welke wijze
Johan en het CDA naar de toekomst kijken. Nu de aanloop naar- en de behandeling van
het BING-rapport in de Hengelose gemeenteraad afgerond is, is het mogelijk om
gezamenlijk terug te kijken op de afgelopen periode.
Om aan de genoemde behoefte tegemoet te komen, hebben we besloten om
gezamenlijk een verklaring op te stellen. Het CDA is een partij die open en transparant
in dit proces staat en stond. Daarom kiezen we voor de weg van deze interne
partijverklaring die openbaar vindbaar en leesbaar is voor al diegenen met een hart
voor het CDA Hengelo en die hier belang aan hechten.

In gesprek gegaan

We hebben bij de start van ons gesprek vastgesteld dat het goed is en was om elkaar
te spreken, en dat hoe moeilijk en pijnlijk iets ook is, het altijd belangrijk is om in
dialoog te gaan en elkaar (aan de keukentafel) ook te ontmoeten. We hebben
gezamenlijk aan deze keukentafel gezeten en willen, Johan Harink en Maarten
Westerduin, ook op deze manier gezamenlijk terugblikken op het gebeuren. We zijn in
een open en waardige dialoog met elkaar tot enkele gezamenlijke conclusies gekomen
die we willen delen met eenieder die zich betrokken voelt bij het CDA.

Uitkomst

Allereerst toont het BING rapport aan dat er sprake is van juridische onjuistheden op
het erf van Johan Harink, die hersteld dienen te worden. Johan Harink staat voor het
verbeteren van deze geconstateerde punten en is hiermee aan de slag. Het BING
rapport geeft aan dat op het gebied van integriteit, bijvoorbeeld ten aanzien van
moedwillige misbruik van positie zoals dat is geïnsinueerd en in de pers is gekomen,
Harink geen verwijten treffen. Sterker nog: hier past bewondering en ondersteuning
voor het feit dat Harink en zijn gezin maandenlang publiek in diskrediet zijn geweest.
Terugblikkend op het proces en de uitkomsten van het BING onderzoek valt te
constateren dat Harink zeker zaken verweten kunnen worden (in juridische zin), maar
dat de publieke beeldvorming over de zaak niet goed is geweest en voor Harink zelfs
pijnlijk.
Een bijeenkomst in De Schole in Oele en de verslaglegging van deze bijeenkomst in de
krant maakt hier onderdeel vanuit. Deze bijeenkomst is door ons georganiseerd, maar
kende een verloop en verslaglegging (de volgende dag in de krant) die Harink
persoonlijk heeft gekwetst. Hierna heeft Harink zijn conclusies getrokken en
geconcludeerd dat hij het raadsdebat niet meer kon en wilde afwachten.
Westerduin kijkt als voorzitter a.i. met gemengde gevoelens op deze fase en
gebeurtenis terug. Hij wilde recht doen aan de politieke realiteit in Hengelo, gevoelens
bij de CDA achterban, en tegelijkertijd Harink tot steun zijn. De bijeenkomst had
hieraan bij moeten dragen, maar deed dit niet. Over het effect van de bijeenkomst op
Harink en het effect van de verslaglegging daarover op Johan, heeft hij spijt betuigd bij
Harink. Westerduin heeft toegezegd aan het toekomstige bestuur van het CDA Hengelo
(deze zal begin 2017 feit zijn) te vragen om een bijeenkomst te beleggen met de
aanwezigen bij de bijeenkomst destijds in De Schole. Het is belangrijk dat deze mensen
de verbinding die zij voelen met Johan en het CDA niet verliezen.
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De blik naar voren

Westerduin en Harink hebben afgesproken dat de blik naar voren gaat ten gunste van
het CDA Hengelo. Harink zal aanblijven als adviseur en ervaringsdeskundige van de
lokale partij en zal als ondernemer werken aan het herstel van juridische
onvolkomenheden. Het CDA steunt Harink in deze aanpak.
Beiden staan hier volmondig achter.

Dank

Met dank aan diegenen die Johan en zijn gezin hebben gesteund en steunen, en met
dank aan allen die in dit ingrijpende onderzoek tot steun zijn geweest voor Johan en het
CDA Hengelo.

Johan Harink en Maarten Westerduin (voorzitter a.i.)

LUK AKKEFIETJES…
Het schoot mie merakels in’t gemood ton ik bod kreeg dat Truusje van’ Takkedroad
heur fietse was offestol’n. Och, och, dat meanske har noa joar’n had wark’n bie den
hereboer van staand, Hilarius van den Eapelstroonck tot Boeskemijdt, een kedo kreeng.
Viemtwintig joar fiets’n deur wear en weend, van smons zeum uur tot soams zes uur
was zee teumig bie den mega-boer. Op de delle, in de achterkök’n, veurkamer en
sloapkamer. alles wön’n kloarehool’n. En as’t zo te passe kwaamp, heulp zee ok in stal
as de ko mos kalver’n. Joa, want den hereboer Helarius gung geregeld daang’n op jach
nor Oost Dütslaand en Pool’n. Met ‘n stel aand’re notabeel’n in ne manchesterbokse an
en’ jagersheudje op, za’k ma zeng. Weelde zwien’n scheet’n en soams fleenk wat van
oonder’n körk, ie kent dat wal of neet dan.
Ma good, Truusje van’ Takkedroad dus. Zee kreeg met heur 25 joarige diensverbaand
ne nieje electrische fietse. Met aln’s d’r op en d’ran. Dus nen accu oonder ’t zadel,
telescoopvearing veur en achter, toomear… Het kos’n Truusje heel wat meujte um dat
vehikel oonder controle te krieng’n. Zee hef in’t begin ok geregeld in de deurne leang,
was oet de boch vloang’n dus. Ja wat wi’j, a’j ne gewone fietse weènd bunt; bie ’n betje
mettrapp’n vleeg ie oawer de weg hen, völ te had dus. Afijn, op ne goonseldagmirrag
wil ze bosschoppen doon bie de Spar en Jamin. Zee zet de nieje fietse met dubbele
fietstass’n oawer ’n dreager, bie de Spar op’t trotwaar, döt um op slot, kik nog efkes
trots umme noar heur electrische fietse en geet met de boskopp’ntaske nor bin’n. Noa
’n dik kwatear keump ze nor boet’n met ne volle taske…is de fietse vot! Dat hef mie
doar ne heisa geem’n; met opgestrek’n zeil hef Truusje met troan’ in de oong’ aangifte
doane bie de plietsie. Mer veurige wekke pas kreeg zee bod, dar de fietse wasse voon.
Den lag op’n kop in’ sloot achter dat daanscafé in Plooy. Een of aander patjakker har’t
slot deurzaagt, was t’r met vanduur goane en later met ‘n dikken kop harre achter dat
cafè dee fietse achterloat’n. Ie zol’n ze toch met ne reem oawer de hoete hen, of nig
dan, wo’k oe vertel’n.
Afijn de fietse wò’n op kos’n van de verzekering oppeknapt en Truusje is wear oonder
de pan’n.

HekselmesienHarry
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SPONSORAVOND SV. TVO
Ook volleybal is boeiende sport

Sponsoren, ze zijn niet meer weg te denken in de sport. Van het kaliber die
miljoenen in een profsport steken tot de goedwillende shirtsponsor en
bordsponsor bij de amateurs. En juist die goedwillende sponsor - met veelal
ook een hart voor de club – wordt gekoesterd bij TVO.
Zo was er 9 november jl. de jaarlijkse sponsoravond voor de sv. TVO in de kantine.
Ondanks de belangrijke info avond diezelfde dag over de toekomst van ‘t Proggiehoes
(met een volle zaal belangstellenden) was ook de kantine goed bezet met TVO
sponsoren en genodigden. Dat was een aangename constatering.
Voorzitter van de sponsorcommissie, Bas ter Avest, leidde de avond in. Hij memoreerde
nog eens het belang van sponsoren voor de club en somde een aantal activiteiten op
die in belangrijke mate bijdragen aan een gezonde financiële positie van TVO. Nieuwe
contracten en verlengingen in de maak van kledingsponsors alsmede bordsponsoren; de
zaken verlopen relatief goed.

Vicevoorzitter Bas ter Avest met Ellen Jansen en Jordy Kamphuis

Als gasten waren de huidige vicevoorzitter en een speelster van Eurosped uitgenodigd;
Jordy Kamphuis en Ellen Jansen. Eurosped komt voort uit de eerdere Oldenzaalse
volleytopper Pollux, die jaren in de nationale top speelde. Arke Pollux en Heutink Pollux
waren jarenlang het Twentse visitekaartje. (met Set up als runner up). Een meer
geschikte sporthal met internationale faciliteiten werd enkele jaren geleden gezocht. En
aldus belandde men in Almelo, waar mede door een grotere sponsor in de sporthal
aldaar het thuishonk werd gevonden, waarbij de bekende Gerard van Hal een
beslissende rol speelde. Deze vroegere grote geldschieter van de basketbal profploeg
Hatrans uit Haaksbergen doneerde eventjes vlot € 50.000. Dat was de basis waarmee
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de nieuwe Eurosped ploeg kon starten. Kamphuis schetste de gang van zaken over alle
commerciële activiteiten, bondsvoorwaarden voor een licentie, netwerk, publiciteit en
Europacup avonturen de laatste twee jaar. Waarin tot ver in het Oostblok werd
gespeeld, met wisselend succes overigens. Dat kostte gemiddeld zo’n € 25.000 per
uitwedstrijd!
Saillant detail; Jan Berendsen (65 jaar) is al meer dan 12 jaar de hoofdcoach van dit
damesvolley topteam in de nationale competitie. Ellen Jansen vertelde over haar
ambities, de intensiteit van trainingen in combinatie met haar studies. ‘Je moet er veel
voor over hebben, het sociale leven komt in de competitie periode met enkele
wedstrijden per week wel eens in het gedrang. Zeker als je ook de Europacup
wedstrijden speelt’. Dagelijkse trainingen, reizen, studies, reken maar uit. Ellen besteed
wekelijks door de bank genomen wel 12 uur aan trainingen. En toen werd het even stil
in de TVO kantine… Vooral ook omdat de financiële vergoedingen marginaal zijn in
vergelijking met bijvoorbeeld profvoetbal. Je kunt dat in cijfers uitdrukken met € 100 in
de volleysport tegenover € 10.000 voor de voetbalsport. Zo ongeveer. (Hier de absolute
volleytoppers in het buitenland spelend buiten beschouwing latend).
Het was een boeiende avond met verhalen over topsport. Nu eens niet over voetbal,
maar een kijkje in de keuken van topvolley, dichtbij huis dus.

Jan Ottink

Zonnebloem nieuws

Ter gelegenheid van het 750 jaar bestaan van Beckum organiseert de Zonnebloem afd.
Beckum op vrijdag 25 november voor haar gasten een gezellige middag in ’t
Proggiehoes. Aanvang 14.30 uur en einde 17.30 uur.
We hopen u weer met velen te mogen begroeten op 25 november.
Zonnebloem afd. Beckum.

OLIEBOLLENACTIE VRIJDAG 30 DECEMBER 2016
Vrijdag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de jaarlijkse oliebollenactie van TVO.
De jongens en meisjes van TVO komen rond 10 december langs om de bestelling op te
nemen. Op vrijdag 30 december gaat in aller 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 geen kans hebt gezien
om de bestelling op te geven bij de jongens en meisjes van TVO dan is het ook mogelijk
om uw bestelling door te geven of via www.beckum.nl of telefonisch aan Arjan Annink
(06-33830579) of Robert Wielens (06-27088546). Aansluitend aan de oliebollenactie zal
er dit jaar een oliebollenparty georganiseerd worden. Meer informatie hierover volgt in
december.
Deze aankondiging is tevens een mooie gelegenheid om de dames Marga Beltman en
Renate Rupert even in het zonnetje te zetten. Zij hebben de afgelopen jaren ervoor
gezorgd dat er jongens en meisjes langs kwamen om de bestelling op te nemen en dat
de oliebollen werden bezorgd. De dames hebben van de OMNI jeugd een kleine attentie
in ontvangst mogen nemen. Dames nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet al die
jaren!!!!
Hartelijke groet, TVO OMNI jeugd
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Boek over Beckum
Zoals aangekondigd in het artikel van Esther Rouwenhorst in de BBB van oktober
verschijnt op 17 december 2016 het boek “HONDERD JAAR Beckum en de Beckumers
1900-2000”. Het boek laat zien hoe de inwoners van het dorp omgingen met de
veranderingen in de twintigste eeuw. Onder andere op het gebied van bestuur,
onderwijs, geloof, het boerenbestaan en de sport. Het boek roept enerzijds bij de
(oudere) lezer een nostalgisch beeld op van ‘vroeger was alles beter’ en laat anderzijds
de zegeningen van de moderne tijd zien. Dat wordt ondersteund door heel veel
beeldmateriaal waarbij de tekst zorgt voor de verbindende context. Misschien wel het
mooist zijn de klassenfoto’s vanaf 1901 tot 2000: van zwart-wit en ernstig kijkend met
de zondagse kleren aan tot in kleur en losjes gegroepeerd op het schoolplein. Bij alle
foto’s staan de namen van de kinderen en het onderwijzend personeel. Een feest van
herkenning!
Het boek is te koop op zaterdag 17 december van 16:00 tot 19:00 uur op de
kerstmarkt voor het Wapen van Beckum. Mocht u verhinderd zijn op die dag
en het boek toch graag willen aanschaffen dan kan dat ook op zondag 18
december in ’t Proggiehoes, van 10:00 tot 13:00 uur. Daarna is het boek te
koop op de maandagochtenden, ook in ’t Proggiehoes, vanaf 2 januari 2017.
Verdere informatie over het aanschaffen van het boek kan via email:
sthistorischarchiefbeckum@gmail.com. Het boek telt 303 pagina’s en kost €
15,-.
NB: pinnen op de kerstmarkt en in ‘t Proggiehoes is niet mogelijk.

Illustratie uit het boek: de pupillen van TVO in 1977
Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 9, 2016
pagina 14

Zijlijn

Verhuizing

De gezondheidspost in Beckum is per 1 november verhuisd van de Beukenhof naar de
voormalige pastorie. Natuurlijk moest er het een en ander veranderd en aangepast
worden. Dat laatste is voornamelijk uitgevoerd door een aantal vrijwilligers zonder dat
er een echte grote verbouwing plaats heeft gevonden. De entree is voor rolstoel- en
rollatorgebruikers geschikt gemaakt en binnen zijn de drempels aangepast. Het toilet is
vergroot en in de behandelkamers zijn de nodige water- en lichtvoorzieningen
aangelegd. Alles is geschilderd en het ziet er prima uit. Het heeft heel wat meer sfeer
dan de toch wat kille voorziening bij ons in de Beukenhof. En weer zijn het de
vrijwilligers die hun vrije tijd en energie beschikbaar hebben gesteld. Compliment!

Kerst bij de Watermolen in Oele

Rie Menkehorst

Op zondag 11 december vanaf 13:30 uur
vieren we weer kerst bij de Watermolen in
Oele. De noabers en molenaars versieren
de Watermolen en brengen deze in
ouderwetse kerstsfeer. Zoals ieder jaar
maken ze zelf exclusieve kerststukken,
kerstkransen, vogelhuisjes en andere
kerstversiering. Alles is te koop en de
opbrengst is voor het goede doel.

Kerstverlichting,
knapperende
houtvuurtjes,
boerendansen,
kerstbomen,
midwinterblazers die “n’oald’n roap”
blazen… Met dank aan de boerendansers
Twentsche Leu, die hun prachtige
folkloristische dansen laten zien en de
Hengeler Mirrewinterhoarnbloazers, beiden
uit Hengelo.
Kortom… een speciaal idyllisch sfeertje dat
u alleen in Oele bij de Watermolen kunt
proeven.

Tegen kleine vergoeding kunt u koffie,
thee, krentenwegge, warme chocolademelk
en warme glühwein kopen. De gehele
opbrengst hiervan gaat, zoals ieder jaar,
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naar een goed doel in Hengelo of omgeving dat niet gesubsidieerd wordt door de
overheid en van giften moet rondkomen. We hopen, mede door uw gulle gaven, weer
een mooi bedrag te kunnen schenken. Kom vooral op tijd… we nodigen u van harte uit
en hopen weer op een grote opkomst.
Tot zondag 11 december, vanaf 13:30 uur

Sfeerfoto’s van Kerst bij de Watermolen in Oele
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TVO is een gezonde sportvereniging maar..
Er staat nog veel te gebeuren in Beckum!

Op de jaarvergaderingen van de sportafdelingen van de sv TVO te Beckum
werden maandagavond 24 oktober veel discussies gevoerd over het
toekomstig functioneren in het licht van ledenafname door vergrijzing.
Momenteel is de situatie overigens nog niet alarmerend.
In alle sporttakken kunnen de jeugdleden hun favoriete sport bedrijven. Maar de rem
op nieuwbouw in Beckum, vooral door Provinciaal beleid, doet de aanwas van jeugd
stagneren. Er zijn allerlei plannen in studie om in enigerlei vorm toch middels inbreiding,
herinrichting, ombouw van gebouwen etc. woningen te creëren. Maar de Beckumer
situatie is extra complex geworden omdat de exploitatie van ‘t Proggiehoes volgend jaar
beëindigd wordt in de huidige vorm. Voor de sport staat de aanleg van een
kunstgrasveld uiterlijk in 2019 gepland en een commissie is al gevormd om de beste
optie en locatie aan te wijzen, waarbij ook de financiële haalbaarheid bestudeerd wordt
of er - en welke - velden kunnen worden afgestoten.
De financiële situatie van TVO is op orde, vooral dankzij veel acties en initiatieven van
de sponsorcommissie (verlenging van- en nieuwe contracten en nieuwe
reclameborden), de afdelingen en strak kostenbeleid. Bij alle afdelingen waren enkele
kampioenschappen te begroeten. Maar bij de voetbalafdeling waren de behaalde
kampioenschappen van de A junioren, het 4e, 2e en 1e wel exceptioneel. De onzekere
situatie inzake bespeling op kunstgras houdt (ook bij TVO) de gemoederen bezig.
Vooral bij de jeugd zijn bezorgde signalen gehoord van ouders. Vooreerst gaat het TVO
bestuur haar standpunt - ‘in afwachting van de resultaten van het officiële
bondsonderzoek gewoon spelen- aan leiders/ouders meedelen. Bij die jeugd lijkt vanaf
komend seizoen het samengaan van een of twee teams binnen één club
onontkoombaar. Het gaat minstens om het C elftal, (jo15). Positieve gesprekken met
Hoeve Vooruit zijn er al geweest. Ook de wijzigingsvoorstellen van de KNVB inzake
pupillenvoetbal werden besproken. Kleinere teams, minder regels, meer spelplezier
boven resultaat etc. Verdere ontwikkeling wordt afgewacht. De onlangs afgetreden
vorige kantinecommissieleden worden bedankt voor hun inzet. Ze hadden geen
behoefte om ‘bewierookt’ te worden op deze vergadering, maar het siert hen dat ze
ondanks verschil van inzicht over het te voeren beleid gewoon als volwaardige TVO-ers
verder gaan. De nieuwe kantinecommissie functioneert inmiddels naar volle
tevredenheid.
Ook wordt een schets getoond van een mogelijke uitbreiding van de kantine. Hierover
zijn al gesprekken geweest met onder andere de gemeente. Vooralsnog worden de
plannen ook al in het kader van de ontwikkelingen inzake ‘t Proggiehoes cq. brede
studie naar toekomstige capaciteit voor culturele activiteiten in Beckum aangehouden.
Bestuursleden Gerard Lansink Rotgerink, 6 jaar secretaris, en Dennis ten Barge, 3 jaar
website beheerder, zijn afgetreden. Met lovende woorden en bloemen werden beide
functionarissen bedankt voor hun trouwe inzet. Alfred Damhuis wordt de nieuwe
secretaris en Ron ten Dam gaat de website verzorgen. Vijf jubilarissen werden/worden
gehuldigd. Johan Vossebeld 70 jaar TVO lid en Alfons Derkink, Harrie Jannink, Gerrit
Roesink en Bennie Jannink 50 jaar TVO lid, ontvingen een oorkonde en bloemen.
Bij het TVO Gilde werden Evert Knol en Oscar Koppelman als nieuw lid verwelkomd.
Jan Ottink
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Johan Vossebeld, nog steeds actief als
sporter, 70 jaar lid

Alfons Derkink, met Mieke, 50 jaar lid

Harrie Jannink,
hier naast Ria,
is ook 50 jaar
TVO lid.

Bennie Jannink, 50 jaar lid

Afscheid van Dennis ten Barge en
Gerard Lansink Rotgerink
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Kort verslag jaarvergadering TVO Volleybal
Binnen het volleybal bestuur zijn er een aantal wisselingen. Ellen Verberne
stopt als penningmeester, ze wordt opgevolgd door Paul Swank. Paul is een
professional op financieel gebied en lid van TVO volleybal; hij speelt bij de
recreanten. We zijn blij met onze nieuwe penningmeester.
Ook Ellis Hilderink stopt als secretaresse, voor haar is nog geen opvolgster.
Ellen en Ellis worden bedankt voor de vele jaren van inzet voor de TVO
volleybal afdeling.
Wahju Riedel gaat het wedstrijdsecretariaat overdragen aan een lid van de
Boekeloze afdeling van de TVO-Unison Combinatie. Liset Koster gaat de leden
administratie van haar overnemen.
De verschillende trainers, Wahju, Angeline, Merel en Laura krijgen een kleine
attentie voor hun inzet als trainer voor de verschillende jeugdteams. Angeline
stopt als trainster en krijgt een boeket bloemen aangeboden.
Jammer is dat we geen nieuwe aanwas hebben bij de jeugd ( oorzaak vertrek
van jong volwassenen uit Beckum!), echter bij de senioren is er een aanwas
van leden. Een verheugende ontwikkeling, maar het gaat wel problemen
geven bij de zaalbezetting.
Zowel met de training als de coaching loopt het prima bij de senioren. Dit blijkt ook uit
de resultaten op dit moment. Gerard Horstink is Robert de Vos opgevolgd als coach van
Dames 1, Robert heeft de dames 8 jaar lang gecoacht. Henk koster blijft dames 2
begeleiden. De B junioren ontwikkelen zich prima en zullen straks moeiteloos de stap
naar de senioren kunnen maken. Bij de jongste leden, de CVM teams waren afgelopen
jaar meerdere kampioenschappen te vieren.
TVO Volleybal gaat vol vertrouwen verder het seizoen 2016-2017 in!

Met een bloemetje voor de leden die stoppen met hun functie: Ellen Verberne (penningmeester),
Ellis Hilderink (secretaresse) en Angelien te Lintelo (trainster)
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Indrukken vd. Jaarvergadering
afdeling Handbal TVO
Veel van onze leden komen niet alleen om te
sporten, maar ook voor gezelligheid, zijn bereid
mee te denken en vervullen vrijwilligerstaken.
Afgetreden is onze penningmeester Michelle van
der Kuil. Ze wordt opgevolgd door Bente Lintsen,
maar blijft op de achtergrond nog een tijdje
beschikbaar voor alle onze vragen op financieel
gebied. Ook afgetreden is Geraldine Abbink uit
de functie PR&Communicatie , maar ze blijft
behouden en maakt een transfer naar de
sponsorcommissie. Zij wordt opgevolgd door
Britt Veldhuis.
We hebben afscheid genomen van hoofdtrainer Bart van Rossum en zijn na een helse
zoektocht uitgekomen bij een nieuwe trainster die voldoet aan alle voorwaarden die
dames 1, Bestuur en TC zochten in een trainer. We hadden haar nota bene zelf al in
huis: Nicole Wielens. Tevens is er afscheid genomen van Ine Veldhuis als
keeperstrainer, Christel Derkink als Scheidsrechters contact persoon, Nicole Wielens in
de functie van TC lid trainerszaken. Behalve een keeperstrainer zijn deze functies reeds
ingevuld door respectievelijk Marloes ten Dam en Lieke Temmink.
Sportief heeft Dames 1 zich gehandhaafd in de sterke hoofdklasse B. De D-jeugd is
kampioen geworden in de zaal.
Een greep uit de zaken die zoal georganiseerd zijn in het afgelopen seizoen aan acties
en of gezelligheid. Jeugdkamp, handbal weekend (dit jaar Den Bosch) , BBQ, wedstrijd
Nederlands handbal team kijken in de kantine, Beckum 750 jaar, etc.
Nieuwe en verlengde contracten kledingsponsoren hebben een aantal mooie nieuwe
tenues opgeleverd voor:Dames 1: René Broekhuis en Nico
Veldhuis. Recreanten 3: Raimond Pot

Saskia Karnebeek bestuurslid

Alle stoppende handbaldames op een rij
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JUBILEUM BECKUM

VERLICHTE BOERDERIJEN-HISTORISCHE
NIEUW HOOGTEPUNT

GEBOUWENTOCHT

Dit jubileumjaar – 750 jaar Beckum – zijn al veel evenementen
waardig georganiseerd in ons dorp. En er volgen er nog een aantal in
december. De stichting 750 jaar Beckum heeft alles op prima wijze
gepland en gecoördineerd en diverse verenigingen en instanties
hadden hun aandeel daarin in dit gedenkwaardige jaar.
Dat heeft iedereen ook in diverse BBB publicaties kunnen lezen. Eind oktober
was de rondtocht verlichte boerderijen - historische gebouwen. Dat werd een
volttreffer; vele honderden deelnemers - van jong tot oud - reden of fietsten
geheel of gedeeltelijk deze tochten met routes in Oele, Hoonhook, Beckum en
Stepelo.
Het was vier avonden een gekrioel door Beckum en omgeving van stapvoets
rijdende auto’s en fietsers en her en der was er filevorming. Prachtig verlichte
boerderijen waren te bewonderen, men reed over prive erven, men stopte voor
foto’s, men genoot. Bij de boerderij van Marcel Ottink was het elke avond een
drukte van belang; Bij dit ‘rustpunt’ in Hoonhook was muziek, versnaperingen
en ouderwetse landbouwvoertuigen straalden in het licht.

Tussendoor enkele aanvullende opmerkingen van Martin Veldhuis;

‘Het jubileumconcert vorige maand is mede mogelijk gemaakt door grote inzet
van Mariette Waanders (Spirit) en mede door de vasthoudendheid van Martin
heeft dit concert samen met de stichting 750 jaar kunnen doorgaan. Sinds
vorig jaar september de eerste contacten al gelegd met Maurice Luttikhuis’
Henny Assink heb ik gevraagd om mee te helpen en denken en hij heeft mede
dankzij z’n grote inzet dit tot een succes gemaakt. De zorgboerderij De
Tukkerij heeft de routebordjes langs de weg gemaakt’. Waarvan acte!).
Hoofdorganisatoren waren dus Martin Veldhuis en Hennie Assink, die voor 750
jaar Beckum ook al actief waren met het jubileumlied en het Blasiusfestival.
(En Hennie gaf op Sternet TV nog een prima interview weg!) Ze zagen met
toenemende verbazing de stroom deelnemers die zich aanmeldden bij
startpunt het Wapen van Beckum. Jan Busscher vd Stichting Druk voor Beckum
moest tot tweemaal toe nieuwe routebeschrijvingen drukken op de BBB
drukmachine, totaal zo’n 600 stuks. Als je rekent dat veelal minimaal 2
personen per auto meereden, kun je nagaan dat er bijzonder veel deelname is
geweest. En de reacties waren door de bank genomen zeer positief. Zo’n 140
objecten stonden totaal ‘in het licht’ langs de routes; een geweldige deelname
dus vanuit Beckum maar vooral massale deelname vanuit Oele. Waarin een
dorp groot kan zijn!!

Jan Ottink
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De belevenissen bij ‘de Hut van Ottink!’

Bijna aan het eind van de verlichte boerderijentocht was een pauze /stop in de Hut van
Ottink. De eerste avond waren de eerste gasten om ongeveer 21.30 uur , voor een
drankje uit de Hoonhookbar. Verder was de eerste avond rustig en gezellig druk bij de
houtkachel en om de praattafels. Op een beeldscherm werden enkele ( 108 ) foto's uit
Historisch archief van Beckum getoond van oude boerderijen , landbouwwerktuigen en
oude boeren(innen) uit Beckum aan het werk op het land aan het melken en
melkboeren die melkbussen ophaalden en elke dag de verse melk naar de melkfabriek
in Boekelo brachten. Dit in kader van Beckum 750 jaar bestaan. Velen herkennen deze
kiekjes terug en we kregen de mooiste verhalen te horen over vroeger. Hoe het in
Beckum was . Zo werd ook verteld dat er in het midden van de oude glazenkast een la
was en alle avonden gebeden werd voor de mensen uit de la, hier werden namelijk de
bidprentjes in bewaard. De sfeer rondom de Hut was sp(r)ookachtig mooi door de vele
pompoenen (gemaakt door de Hoonhook jeugd) en waxinelichtjes die er brandden.
Daar tussen stonden 2 grote strobalen waarop een oude teil en oude
gebruiksvoorwerpen naast stond waarmee vroeger op het land mee gewerkt werd . Dit
alles bracht een mooi beeld hoe het vroeger was. De zaterdagavond was het de
drukste avond, er was een file op de weg en ook op het erf ( de eerste file in de historie
van Hoonhook) . De andere avonden was het gezellig druk , de kachel br andde en 2
avonden waren muzikanten aanwezig, met warme glühwein en bier zorgden dit alles
voor een gezellige sfeer tot in de kleine uurtjes. Op de zaterdagavond werden ook
forellen gerookt en de lekkere warme vis smaakte uitstekend bij een glas koud
bier. Voor vele ( oud ) Beckummers en hele families die elkaar allang net meer hadden
gezien werd er heel veel bij gepraat, al met al vier heel gezellige avonden.

Groetjes Annet Ottink

Kerstboomfeest 2016 Beckum
Op 26 december is het weer tijd voor een nieuwe editie van het jaarlijks
terugkerende kerstboomfeest! 26 december? Tweede kerstdag? Yes, tweede
kerstdag! De muiters komen dit jaar met een geheel nieuw concept met twee
area’s en houden het kerstboomfeest voor het eerst op tweede kerstdag. In
het voorcafé is de geweldige coverband, en oude bekende, Kroepin te vinden.
Ook dit jaar zullen zij de feestvierende kerstboomfeestgangers een spetterende
avond bezorgen!
Loop je vervolgens langs de bar de cafetaria in, dan waan je je meteen in een
Berlijnse underground Techno club. En wat voor club! Club Kroket! DJ
combinatie JoppieSaus SoundSystems zal deze avond Club Kroket voorzien van
lekkere deuntjes en dansbare beats, tot diep in de nacht. De entree voor dit
alles bedraagt slechts het schappelijke bedrag van vijf euro. Zie jullie dan!

De muiters
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De reacties op de inloopbijeenkomst afval
De grijze container verdwijnt
‘t Proggiehoes was woensdagavond 2 november de locatie van een
inloopavond over afval. Wethouder Marcel Elferink, medewerkers van de
gemeente Hengelo en van Twente Milieu zaten met koffie en thee klaar om
vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de grijze container die in
Beckum/Oele gaat verdwijnen.
Waarom is dit nodig?
Daar is wethouder Marcel Elferink helder in. ‘We willen de aarde graag goed doorgeven
aan de generaties die na ons komen. Dat betekent dat we wel wat moeten doen aan de
enorme hoeveelheid afval die we produceren. We verwachten dat als inwoners zelf hun
restafval moeten wegbrengen, inwoners nog beter hun afval scheiden. In Twente
hebben we een doel gesteld: nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar in 2030.
Dat komt overeen met landelijke doelstellingen. En om dat te bereiken zijn er
maatregelen nodig, zoals het weghalen van de grijze container.’
Hoe vaak moet ik straks naar de ondergrondse container lopen?
Beleidsmedewerker Franc Talsma legt uit; ‘Meestal denken mensen nog vanuit de
beleving dat er veel afval is. Ik vraag ze dan altijd: hoeveel afval heb je nog? Als je de
grijze container op de kop zou zetten, zit er vaak best veel in wat er niet hoort. Als je
alles goed scheidt, houd je misschien maar een zakje van 30 liter per maand over. En
die breng je even onder de arm naar de ondergrondse container; bijvoorbeeld als je
boodschappen haalt of de hond uitlaat. Veel afval is het dus niet en lastig wegbrengen
ook niet. Het is alleen even wennen. Het is anders als mensen veel medisch afval
hebben of erg slecht ter been zijn. Dan komt er vaak ook een zorgvraag om de hoek
kijken. We hebben een regeling bij de gemeente voor mensen die veel medisch afval
hebben. Het Zorgloket is via het verkorte nummer 14074 te bereiken.’
Wat wel, wat niet?
Vaak ging het gesprek met de aanwezigen ook over wat er nu wel en niet in de grijze
container moet. Annemiek Prinsen van Twente Milieu hielp de geïnteresseerden aan een
duidelijke folder van Twente Milieu. Die informatie heeft ook in de Bewaarafvalklepper
gestaan die begin dit jaar in de gemeente Huis-aan-Huis is verspreid. Daarin staat
bijvoorbeeld duidelijk omschreven dat chips zakken met een aluminium laagje helaas
alleen bij het restafval mogen. Op www.twentemilieu.nl staat het allemaal duidelijk
omschreven. Verstandig inkopen voorkomt dus afval. Dat is ook het geval als het gaat
om wasbare luiers. Wegwerpluiers nemen natuurlijk gigantisch veel ruimte in de grijze
container in.
Vragen?

Nog vragen over het verdwijnen van de grijze container? Bel met de klantenservice van
Twente Milieu. Dit kan telefonisch op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur via 09008520111 (5 cent per minuut), via de e-mail (info@twentemilieu.nl) of via het
contactformulier op www.twentemilieu.nl.

Beckum Beter Bekeken, jaargang 38, nummer 9, 2016
pagina 23

VIPS bij toneelvoorstelling Levenslust
Levenslust had met negen prachtige uitvoeringen van ‘Opa in de kreukels’ veel goede
reacties. Ook hebben de VIP-gasten hun cheque verzilverd. Deze hadden ze op de
kerstmarkt gekocht voor de Stichting 750 jaar Beckum. De gelukkige winnaars worden
met een VIP-behandeling verwent. Aankomst bij ‘t Proggiehoes van Frans en José
Breukers en chauffeur Nico Scharenborg. Voorzitter van Levenslust, Tijmen Spit, opent
de deur van het oranje/rode tweepersoons(!) autootje van Nico!. (Foto: Facebook)

Muzikaal spektakel door KLUS

KLUS is een samenwerkingsverband tussen de volgende drie verenigingen:
KL
Koninklijke (Enschedese) Leo Harmonie;
U
Muziekvereniging Unisson Boekelo;
S
Muziekcorps der voormalige Schutterij
Dit samengestelde orkest verzorgt in november hun eerste najaarsconcert. Een deel van
de te spelen nummers wordt gezamenlijk met het koor Inspiration uit Boekelo
uitgevoerd. Naast het optreden van het orkest verzorgen ook de percussieslagwerkgroepen een spetterend optreden.
Op zaterdag 26 november om 20:00 uur begint het concert. Zaal open om 19:30 uur.
Locatie: de oude Usselerschool, Usselerschoolweg 50, Enschede.
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Winterfair Erve het Geurts
Op zondag 26 november van 11:00 tot 16:00 uur is er een Winterfair op Erve het
Geurts. Er zijn veel producten die van eigen erf komen, gemaakt door mensen met een
beperking. Er is gezellige muziek wat ook door deze mensen zelf verzorgd wordt. We
hopen op mooi weer, maar bij slecht weer gaan we naar binnen.
Erve het Geurts biedt ondersteunende en activerende begeleiding en zorg, in het
bijzonder aan mensen met een zorg- en hulpvraag op het gebied van maatschappelijke
deelname en sociale participatie.
Wij hopen dat u allen komt en dat het net zo gezellig wordt als de Zomerfair die we
eerder dit jaar gehouden hebben.

Lidia Bolks en Manon Ketz, Erve het Geurts, Geurdsweg 20, Oele
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ADVENTSACTIE ADVENTSACTIE ADVENTSACTIE
Zoals u van ons gewend bent is er ook dit najaar een adventsactie waar de
gezamenlijke parochies zich voor in willen zetten.
Deze keer is gekozen voor een project in Rwanda.
De organisatie Fidesco helpt daar al jarenlang straatkinderen in Kigali, de
hoofdstad van Rwanda. Ze vangen de kinderen op, maar het doel is dat de
kinderen terug naar huis kunnen. Daarom helpen ze kinderen te herstellen van
hun tijd op straat. Ze krijgen in een centrum kleding, medische zorg,gaan naar
school en hebben contact met een psycholoog. De kinderen worden in drie
fasen geholpen, om de overgangen niet te abrupt voor ze te maken. In de
laatste fase kunnen de kinderen naar huis en wordt het gezin nog begeleid.
Aan dit project willen we graag een steentje bijdragen.
Groot denken, klein doen is het motto van de campagne. Uw bijdrage is van
harte welkom. Er zijn collectes in de kerken.
Ook kunt u uw bijdrage storten op IBAN NL 89 INGB 0653100000
t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Hartelijk dank namens de MOV werkgroep van de parochie H. Blasius Beckum
Thea Lintsen

Het Midwinter toernooi!!

Op zondagmiddag 22 januari organiseert TVO
Volleybal het MIDWINTER toernooi. Een goede
reden om de bier en wijn calorieën van de
MIDWINTER feesten er weer fanatiek af te sporten.
Er zullen twee poules gemaakt worden, prestatie en
recreatie. Een team bestaat uit minimaal vier personen
en deelname is vanaf 16 jaar. Na afloop is er een
cooling down party in de kantine met medewerking van
dj Binky & (IJS)pegel, hierbij zijn natuurlijk ook alle
fanclubs welkom. Dus geef je op voor dit geweldige
event met je vrienden, buren, familie enz.. Ach maakt
ook niet uit, geef je gewoon op!!
Bij opgave mailen naar kylie-tettero@hotmail.com met
vermelding van:
-Teamnaam
-Teamleden + leeftijd
-Teamcaptain + telefoonnummer
Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per team. Deelname is op eigen risico.
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
In oktober hebben we een informatie avond gehad over osteopathie en acupunctuur
verzorgd door Martine Klein Snakenborg en Fenanja Bouman. Het was
voor de circa 70 aanwezige dames een interessante en leerzame avond.
We schrijven dit bericht aan de vooravond van ons bezoek aan Bentelo
voor de 2-jaarlijkse gezamenlijke avond met Beckum – Bentelo – St.
Isidorushoeve.
We zijn –net als iedereen- benieuwd naar de invulling van de avond….
En dan staat op 9 december onze decemberavond alweer voor de deur.
Dit jaar i.v.m. het 750-jarig bestaan van Beckum een iets andere
invulling. Er is een werkgroep gevormd welke de feestelijke avond organiseert. Dames
succes met de laatste voorbereidingen!
Niet leden zijn ook welkom, eigen bijdrage € 7,50, wel eerst even aanmelden bij het
bestuur! We hebben het druk want Vrouw Actief heeft ook een stand tijdens de
kerstmarkt op 17dec. a.s.
Met als thema ‘Heel Beckum bakt…’ gaan we kniepertjes verkopen, de opbrengst is
geheel voor onze eigen kas. We gaan de kniepertjes op 15 december bakken. Wil jij ook
-gezellig- helpen bakken op 15 december of tijdens de kerstmarkt of heb je een
apparaat welke we mogen gebruiken meld je aan bij Angela 06-52778295. Verder is de
werkverdeling voor de midwinterfeesten bekend en ook daar zal Vrouw Actief haar
steentje bijdragen. Wil je ook helpen? Graag aanmelden bij Marga 074-3676445
(reageren via vrouwactiefbeckum@hotmail.com mag natuurlijk ook altijd).
Tot snel bij alle activiteiten!
bestuur Vrouw Actief Beckum

“Tentoonstelling Joop Plasmeijer. Naief realist”

Dat staat op de uitnodiging.
Deze tentoonstelling is te zien t/m 29 januari 2017 in Museum Hengelo in de
Beekstraat. De opening hiervan was 19 november j.l. Bijzonder om nu een
overzicht te zien van toch wel 50 jaar Joop Plasmeijer als schilder.
Het was een hele klus om werken uit diverse periodes bij elkaar te krijgen.
Het zelf opgebouwde archief werd doorgespit. Op de computer veel
opgespoord en ontdekt. Vooral dat ontdekken was heel verrassend. Werk
kunnen achterhalen dat uit zicht verdwenen was. Vragen of diverse werken in
bruikleen mochten komen hangen.
Ons huis was geregeld behoorlijk wanordelijk. Voordat je lijn hebt in zo’n lange
periode vergt echt heel veel tijd. Maar die maandenlange voorbereiding
resulteert nu in een fraaie overzichtstentoonstelling.

Nieuwsgierig geworden naar het werk van deze in Beckum wonende schilder?
Ga dan eens. een kijkje nemen in het museum. Er is ook een fraaie
brochuredoor het museum uitgegeven
Ik vond het heel bijzonder om te ervaren hoe Joop dit alles voor elkaar kreeg.

Marijke Verholt
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Wist u datjes…

• Het viel allemaal niet mee bij TVO voetbal het weekend 29-30 oktober.
TVOo13 won weliswaar netjes met 1-5 bij UDI, maar o11 verloor fors van
Quick’20 met 0-4, o15 moest nipt de winst aan Bon.boys laten, 3-4 en TVO o17
leek een punt van Quick20 af te snoepen mar verloor met 2-3. TVO o19 verloor
van het sterke Reunie met 1-8, echter twee dagen later werd tegen dezelfde
tegenstander geremiseerd (voor de beker), 1-1. TVO4 kon tegen KOSC geen
vuist maken,0-1 verlies, het 45+team maakte gehakt van Hengelo, 0-13 zege,
en het 3e boog diep voor Rood Zwart; 1-5. TVO2 kon na een achterstand van
0-3 bij Sp.Overdinkel tot 2-3 komen, maar finishte bij een 4-2 nederlaag. TVO1
kon een goede 1e helft niet doortrekken tegen Aramea en leed na een
rommelige 2e fase 1-2 verlies…
• Wegens veel blessures moest TVO o19 een wedstrijd uitstellen en o17 kon
het niet bolwerken tegen Achilles, 2-4 verlies, waar toch veel kansen onbenut
bleven. TVO o15 en o13 daarentegen boekten wel winst op resp. Bentelo 0-2
en GFC met een 6-0 zege. TVO 45+ leed 3-8 verlies tegen Holten en het 4e
snoepte BWO de zege af, 1-2 en het 3e moest tegen het bezoekende HSC de
winst laten; 2-6 nederlaag. TVO2 speelde een behoorlijke partij tegen De
Tubanters, miste nog veel kansen (vond ook Stef D.!) en won de sportieve pot
met 3-0. Jasper tD.,Tom en Jasper B, scoorden. Bij Markelo kreeg TVO1 al in
de 4e minuut een knauw; kopbal 1-0. In een matige pot kon TVO geen vuist
maken en leek een teleurstellende nederlaag te lijden.
In de 90e minuut echter dook Jorn G. het strafschopgebied binnen, werd
geraakt; strafschop. Roy L. bleef koel en scoorde 1-1. Meer gehoopt, echter
een punt is een punt…
• TVOo11-2 won netjes van en bij Rietmolen met 6-10, ook o13, o15 en o17
boekten prima winst op resp. DEO- Haaksbergen en Berghuizen met resp. 101, 2-6 en 0-3. TVO45+ bleef puntloos bij Holten, 2-1, het 4e versloeg PW en
blijft in het spoor van de koplopers, het 3e remiseerde bij Bornerbroek3 met 33. TVO2 ontving Rood Zwart2 en zag haar wilskracht beloond worden; Jasper
schoof 1-0 binnen, Stef tekende 2-0 aan en Ron schoot in de rebound TVO
naar de veilige 3-0 voorsprong en winst. Doelman Jordy D. liep na een
ongelukkige botsing een ernstige bekken/heupblessure op, hopelijk snel herstel
Jordy!. ‘t Centrum-TVO1 werd afgelast vanwege familieomstandigheden
aldaar… TVO1 Handbal kon de vliegende competitiestart (4x winst, 1x
gelijkspel) niet vervolgen tegen RSC. Na aanvankelijk voordeel liet TVO de
partij uit handen glippen met 21-19 verlies tot gevolg. ’Geen spoor meer van
het knappe spel van vorige week tegen de koploper’, concludeerde Anita W. en
zij kan het weten…

HUBERTUS VIERING IN BLASIUSKERK
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Het was weer een gezellige bedoening in de kerk op zondag 30 oktober met de
Enschedese Jagersvereniging en jachthoorngroep Les Trompes de Quatre
Vents . Aalmoezenier Anne Kramer vezorgde de kerkdienst in het Twentse
dialect opdragen in de Heilige Blasiuskerk te Beckum mmv. het damesherenkoor en kon men de jachhonden laten zegenen. Nadien een gezellig
samenzijn bij het Wapen van Beckum.

BBBtje
Gratis af te halen! Twee compostvaten, compleet
Joke Groothuis, tel. 074-3676517

Het TVO Gilde blijft positief in het nieuws

Na de TVO omni jaarvergadering werden de vier verzoeken tot financiële bijdragen
vanuit de afdelingen besproken. Vlak voor deze TVO Gildeleden bespreking was nog
een 5e verzoek binnengekomen. Normaliter wordt zo’n verzoek vooraf via mail
ingediend, echter deze aanvraag was voor een uiterst zinvolle voorziening in de kantine.
Een zg. muziekcomputer in de kantine, die de huidige radio (met beperkte faciliteiten)
moet gaan vervangen.

Na stemming werd op voorspraak van het Gildebestuur besloten :

TVO TENNIS verzoek gehonoreerd voor bijdrage aan het opknappen vd
tussenruimte TVO tennisveld en handbalveld
TVO HANDBAL krijgt vergoeding voor een pakket aan wedstrijd- en
trainingsmaterialen
TVO VOLLEY krijgt een tablet vergoed, die voor administratie van
wedstrijdzaken nodig is
TVO VOETBAL acc.zaken krijgt een bijdrage voor aanschaf van een
veegmachine voor de paden rondom de velden. ATTENTIE: na overleg
onderling door de acc.werkgroep is unaniem besloten om die bijdrage te
besteden aan een accugeladen bladblazer ipv. die veegmachine!
TVO KANTINECOMMISSIE krijgt een startvergoeding voor de installatie van een
muziekcomputer, Totaal is met deze donaties een bedrag van 2500 euro
gemoeid.
De respectievelijke verzoekers zullen zorgdragen voor een correcte financiële
afwikkeling richting het TVO Gilde penningmeesterschapl Annelies Ezendam.
Prettige bijkomstigheid; ’s avonds werden 2 nieuwe TVO Gildeleden
verwelkomd; Evert Knol en Oscar Koppelman als nummer 83 en 84! Als
kandidaat-lid heeft Jarno Blanken zich aangemeld en bij eerstvolgende
mutatie worden ingeschreven.

Op de komende Kerstmarkt Beckum zal ook Het TVO Gilde zich presenteren!
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Op verzoek van de BBB redactie geeft de gemeente hieronder
aanvullende informatie over de tarieven bij afvalverwerking
(zie artikel pag.23)

Per klik kun je 30 liter kwijt in de trommel van de ondergrondse container.
Zakken van dat formaat kun je bij vrijwel alle supermarkten kopen (2 zakjes
van 15 liter kan natuurlijk ook ;-)
Hieronder de tarieven:
2017
Vast tarief
€143,04
240 liter grijs
€11,95
140 liter grijs
€7,00
240 liter gft
€2,00
140 liter gft
€1,20
Verzamelcontainers
€1,20
Stortquotum milieupark
50 kg
Eva Koel Communicatieadviseur Gemeente Hengelo

H. Blasius Beckum weekendvieringen
NOVEMBER 2016
Zondag 27 november

09.30 uur

DECEMBER 2016
Zaterdag 3 december
Zondag 11 december

09.30 uur

Zaterdag 17 december
Zaterdag 24 december

18.00 uur

Zondag 25 december

09.30 uur

Maandag 26 december
Zaterdag 31 december

09.30 uur
19.00 uur

JANUARI 2017
Zondag 1 januari 09.30 uur

WoCo, T. ter Avest
Spirit
EERSTE ZONDAG ADVENT
GEEN VIERING
WoCo, pastor Ogink
Dames- en Herenkoor
DERDE ZONDAG ADVENT
GEEN VIERING
WoCo, pastor Van de Bemt
Spirit
KERSTAVOND/GEZINSVIERING
Eucharistieviering, pastor Nowara
Dames- en Herenkoor
EERSTE KERSTDAG
Eucharistieviering
IN DELDEN
WoCo, pastor Timmerman
Dames- en Herenkoor
OUDJAARSDAG
Eucharistieviering
NIEUWJAARSDAG
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IN DELDEN

Datumbank
25 nov.
29 nov
30 nov.
2 t/m 4 dec.
9 dec.
11 dec.
13 dec.
14 dec.
15 t/m 17 dec.
17 dec.
17 dec.
17 dec.
26 dec.
30 dec.
2017
1 jan.
4 jan.
7 jan.
9 jan.
10 jan.
14 t/m 15 jan.
18 jan.
21 jan.
22 jan.
24 jan.
27 jan.
1 febr.
17 t/m 26 maart
7 t/m 9 apr.

Zonnebloem; Gezellig middag
OVBO activiteit
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
SSF bij ‘t Proggiehoes
Vrouw Actief; Gezellig avond
Kerst in Oele bij de Watermolen
Ouderensoos
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Vogelver. “Vogelvreugd”; jubileumshow
Oud Papier
Presentatie historisch boek Beckum
Kerstmarkt
Kerstboomfeest bij café Halfweg
Oliebollenactie TVO
Nieuwjaarsreceptie SZB
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Nieuwjaarstoernooi tennis Veldwijk Hengelo
Presentatie Dorpsplan 2017-2020 in de H. Blasius
Ouderensoos
Midwinterfeest-Tiroler feest in tent Beckum
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Oud Papier
TVO Volleybal, Midwintertoernooi
Vrouw Actief; bezoek aan bakkerij Nollen
Prins Bekendmakings-party, C.V. De Beckummer Ossens
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Levenslust voorjaarsvoorstellingen
TVO Jeugdkamp

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

26
20
24
24

december 2016 t/m 6 januari 2017
t/m 24 februari 2017
april t/m 5 mei 2017
juli t/m 1 september 2017

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

Persoonlijk

Geboren Noortje dochter van Arjan Annink en Elke Broenink
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MIDWINTERFEEST BECKUM
dubbel programma op 14 en 15 januari 2017
14 jan.:TIME AFTER TIME met top DJ’s Eric de Zwart Gerard
Ekdom en Rob Toonen
15 jan.:TIROLER FEST met Palemiger Spatzen & Dieter Koblenz
Dat is het aantrekkelijke affiche waarvoor jong en oud uit de
regio naar de feesttent op het Pinksterfeestterein gaat!
De Stichting Zomerfeesten organiseert van oudsher het twee jaarlijkse
Midwinterfeest en koos bij deze uitvoering van 14 januari voor een tijdloos
muziekprogramma gepresenteerd door top DJ’s die successievelijk
muziektoppers uit de periode 1980 tot 2010 met alle geluids- en lichteffecten
zullen showen.
De St.Zomerfeesten Beckum meldt;

Dit jaar voor het eerst tijdens de Midwinterfeesten: Twee dagen feest!
Op zaterdag 14 januari vieren wij de zogenaamde ‘Time after Time’-avond. Dat
wil zeggen: drie top dj’s uit het heden en verleden die de jaren 80, 90, 00, en
10 vertegenwoordigen. Dus voor jong en de iets oudere jongere wordt dit een
feest van herkenning.
Van 21:00-23:00 uur: Erik de Zwart, jaren 80
Van 23:00-00:30 uur: Gerard Ekdom, jaren 90
Van 00:30-02:00 uur: Rob Toonen, jaren 00 en 10
De feesttent is geopend om 20:00 uur. Kaarten kosten € 10 (voorverkoop) of €
12 (aan de kassa) en zijn binnenkort verkrijgbaar via de bekende
voorverkoopadressen en internet.
Voor 15 januari wordt de grote feesttent omgetoverd tot een Tiroler Festhalle.
Waar liefhebbers van Tiroler –en Schlagermusik volop aan hun trekken komen.

Daartoe kunnen tafels gereserveerd worden.

Wilt u met de buurt, vriendengroep, vereniging of sportelftal samen dit
Gemütliche Fest bijwonen? Dat kan door opgave vooraf bij de organisatie.
Tafels worden dan gereserveerd voor groepen vanaf 5 personen.
Tafelreservering kost 10 euro per persoon, incl. 2 gratis consumptiemunten per
persoon. De entree bij dit Tiroler Fest; in voorverkoop 5 euro, aan de kassa ’s
middags 7 euro.

Een tafel reserveren? dit kan door een mail te sturen naar
midwintertirolerfest@hotmail.com of zie de site midwinterfeesten.nl
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Tijdens de Kerstmarkt op 17 december staan de organisatoren van de
Midwinterfeesten zondags ook in Tiroler uitrusting bij dit evenement.
Dan kunnen ook kaarten voor entree en tafelreservering geboekt
worden!

De organisatoren van het Tiroler Fest in volle uitrusting! Vlnr. Alfons, Alfons, Henk,
Harry, Harry en Theo

Levenslust kijkt alweer vooruit

Het zit er al weer op, we hebben dit najaar een geweldig stuk neergezet en alle
uitvoeringen waren compleet uitverkocht. We hebben vele positieve reacties gehad. Wij
willen iedereen bedanken voor de komst en we hopen u in het voorjaar weer te zien.
Als alles volgens planning loopt spelen we dan het stuk: "Spieker Willem, wat hej toch
uutvreten". U kunt het vast in de agenda zetten, het weekend van 17, 18, 19 & 24,
25 & 26 maart 2017 staan we met dit nieuwe stuk op de planken.
Zodra de kaartverkoop van start gaat melden we dat onder andere via deze Facebook
pagina, wilt u dat niet missen? Like dan deze pagina en blijf zo op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u onze website bekijken: http://www.levenslust.com
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In memoriam

Al lange tijd sukkelde hij met zijn afnemende gezondheid, maar na een val bij
huis en gebroken heup werd zijn lijdensweg uitzichtloos. Op 17 november is
Johan Waanders overleden op de leeftijd van
77 jaar.
‘Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn deel werd’ staat treffend in
de In Memoriam in de krant beschreven. Johan had een warme belangstelling
voor het wereldse en lokale gebeuren en volgde tevens de verrichtingen van
TVO voetbal door de jaren heen. Hij was ook donateur van TVO.
We wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur TVO voetbal

Esther Rouwenhorst gaat ermee stoppen!
Esther meldde onlangs dat ze na december wilt stoppen met schrijven voor
BBB. Dat is jammer voor mij, voor BBB, dus voor Beckum. Het was voor mij
twee jaar een genoegen! Want zij was enthousiast, betrokken en het waren
altijd prima artikelen.

Haar beweegredenen zijn dus;
Teveel in de knel met andere opdrachten, die ook toe zullen nemen.
Dus minder tijd kunnen vrijmaken voor BBB onderwerpen, die ook nog eens
geregeld in de avonduren moeten worden ‘opgenomen’.
Want dat er in Beckum veel te doen is, dat is duidelijk. Daar heb ik de laatste
twee jaren veel over geschreven. Van enkele verhalen ben ik nog altijd onder
de indruk. Want wat heerst er een grote betrokkenheid in dat kleine dorp. Zo
veel vrijwilligers die zich, veelal achter de schermen, elk op hun eigen manier
inzetten voor Beckum. Daar neem ik mijn pet voor af. Toch weet ik van een
organisatie die enkele nieuwe vrijwilligers kan gebruiken. Vrijwilligers met een
vlotte pen en een brede interesse voor het Beckumse. Vrijwilligers die zich
samen met Jan Ottink en zijn team van bladmakers willen inzetten om elke
maand weer een BBB, goed gevuld met een keur aan onderwerpen, van de
pers te laten rollen. Onlangs sprak ik een coördinator van 1Twente, het
samenwerkingsverband van de regionale omroepen in de streek. Hij kent de
BBB en is onder de indruk van het blad. Zo’n stevige uitgave vol lokale
berichten, elke maand weer. Volgens hem iets waar Beckum trots op mag zijn.
En daar ben ik het helemaal mee eens. Het zou jammer zijn als dat blad
dunner wordt bij gebrek aan inhoud. Daarom: pak die pen op en meld je als
razende reporter bij Jan. Doen. Succes en vooral heel veel plezier. Want leuk
(en leerzaam en interessant) is het!
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Spreekuren Gezondheidscentrum
Pastorie H. Blasius “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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