Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen
een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria
Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl.
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!).
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op 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
Opmaak
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties
Eindredactie

Jan Ottink
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
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

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
074-3676582

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

39……………………………………2
‘’En weer rolde er een BBB van de persen”. Heet het zo mooi in het
drukwerkjargon. Met plaatselijk nieuws voor ieders interessegebied. Lees het
en u bent op de hoogte want; inderdaad; ook in 2017 blijft BBB boeien!!

Laatste week nieuws…
Uitgelicht de komende maand!!!





24 februari as. carnavalsfeest Beckummer Ossens bij Halfweg
25 februari Kaartmarathon in TVO kantine
28 februari kansen voor Proggiehoes; wie helpt mee voor behoud?
17>19 en 24>26 maart; uitvoering Levenslust;
‘Willem wat he’j toch uutvrett’n?’

TVO gaat komend seizoen samen met Hoeve Vooruit één elftal formeren in de
leeftijdsklasse JO13 (voorheen D elftal). Dit ivm. gestaag teruglopend
ledenaantal in beide dorpen. Dit besluit is in goed overleg tussen beide
(jeugd)besturen genomen.
TVOjo19 schudde Markelo soepel van zich af. Stefan kon in de rebound 1-0
scoren, Jelle M. benutte koel een strafschop en na de thee schoot Daan TVO
naar een afgetekende 3-0 zege. TVO4 won met 3-7 bij SVV, TVO5 was tegen
Ruurlo uiterst slagvaardig met 11-2 winst en TVO2 remiseerde tegen
Bon.boys3, waar Luuk 2x doel trof. Het 2e leek in een sterke 2e helft de volle
buit te pakken, maar zag uit een spaarzame uitval de gasten vlak voor tijd
gelijkmaken; 2-2..
TVO 1 ging op bezoek bij LSV en beet met een flink geïmproviseerde selectie
fel van zich af. Zes basisspelers ontbaken, waar ook LSV veel blessures had.
TVO kreeg voor de thee betere doelkansen waar LSV later iets meer van het
spel had. Doelpuntloze remise dus, ach ieder puntje is er een….
Als de voortekenen ons niet bedriegen, gaat in BBB vanaf maart een nieuwe rubriek
starten waarin Beckumer – en Oeler bedrijven (lid van de OVBO) zich succesievelijk
kunnen presenteren. Dat zijn welkome initiatieven, waarbij het mes aan twee kanten
snijdt!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 MAART!!!
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WAT U LEEST IN DEZE FEBRUARI BBB



































Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht
Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave
Werkgroep TGB; behoud Proggiehoes, woord is aan U!
‘Magische krachten’ Johan Weernink
Pinnen bij collectes waarschuwing
Ouderwetse winter in beeld
Clippers Crew concert 4 april
Twintig Voorzetten op Gijs Eijsink
Glasvezelnetwerk buitengebied vertraging?
Prins Martin 1e geïnstalleerd Beckummer Ossens
Wist u datjes sportsnippers
Persoonlijk dankbetuiging
Luk akkefietjes HekselmesienHarry
Opinie wat is’twat
Zwerfboeken in Beckum voor de jeugd
Judolessen voor schooljeugd initiatief de Bleek
Midwintertoernooi TVO de uitslagen
Zonnebloem Beckum voor iedereen en boottocht
Zijlijn zorg en gladheid
Oeler Schole nieuwe beheerders
Vastenaktie nieuw goed doel
Beckummer Ossens carnavalsparty 24 februari
Zwarte Doffer de kampioenen
Toneel St.Isidorushoeve aait vedan
Club Kroket Beckumer Dj conservatief
In memoriam Bennie Vossebeld
Misvieringen en Datumbank activiteitenagenda
Ecomild naast bakkerswinkel Yvonne
Steen in de stad bericht gemeente
Boodschappen bezorgservice Beckum
Piratenkoor in Boekelo bij Momentum
Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren
Carnavalsoptocht schooljeugd

Nieuws dat we missen in deze BBB !!
Er is - ondanks navraag bij sommige verenigingen en instanties -geen kopij
ontvangen van; Pinksterfeestprogramma, Dorpsplan 2.0 voortgang, mn.
woningbouwplannen(!), sv TVO bestuur Levenslust, Vrouw Actief Beckum en
OVBO. Wordr hopelijk in de maart BBB goedgemaakt!!!

Eindredactie BBB
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Voortgang werkgroep Toekomst
Gemeenschapsgebouwen (TBG)

Beckumer

Eind 2016 kwam de brief van de Heilige Geest parochie over het per 1 mei 2017
stoppen met de exploitatie van ’t Proggiehoes. Het parochiebestuur ziet het exploiteren
van een horecapunt niet als haar kernactiviteit. Het contract met de huidige beheerder
loopt binnenkort af en daarom is nu, hoe spijtig ook, besloten om per 1 mei 2017 te
stoppen met de exploitatie.
Voor Beckum en omgeving is het van belang dat er locaties zijn waar mensen kunnen
samenkomen. Een ontmoetingsplek waar overlegd, tentoongesteld, uitgevoerd,
gerouwd en gevierd kan worden en waar verenigingen kunnen verenigen. Daarom is,
op initiatief van de Dorpsraad, een werkgroep gevormd die onderzoekt hoe we
’t Proggiehoes en de functie van dit gemeenschapsgebouw voor ons parochiegebied
kunnen behouden. De werkgroep maakt deel uit van het Dorpsplan 2017-2020 en wordt
voorgezeten door Aaron Leferink. Zij houdt zich bezig met twee tijdpaden, de korte en
lange termijn. Met de korte termijn wordt het openhouden van 't Proggiehoes de
komende vijf jaar bedoeld, de lange termijn kijkt ook breder en verder dan die vijf jaar.
Beide trajecten worden tegelijk onderzocht.

De korte termijn:
Er is een constructief/positief gesprek geweest met een afvaardiging van het bestuur
van de Heilige Geest parochie. De werkgroep heeft onder andere gedetailleerd inzicht
gekregen in de financiën van ’t Proggiehoes in de afgelopen jaren, om ook zelf voor de
komende jaren een exploitatie te kunnen opzetten. Deze cijfers bieden zeker
perspectief. De werkgroep ziet kansen, maar daarmee is dat nog niet gerealiseerd. Het
komt nu aan op de vrijwillige inzet en ondersteuning van iedereen die vindt dat
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’t Proggiehoes open moet blijven. Nu is uw hulp echt keihard nodig. Ook wordt een
dringend beroep gedaan op de verenigingen/organisaties en andere groeperingen die ’t
Proggiehoes als hun plek zien, help ons het te behouden!
Vrijwilligers gezocht
Op dinsdag 28 februari om 20:00 uur wordt in ’t Proggiehoes gesproken met de
mogelijke vrijwilligers van ’t Proggiehoes na 1 mei. De tijd dringt en er is nog veel te
regelen voordat dit ook écht kan. Eén ding is echter zeker, als er geen groep
vrijwilligers is, gaat ’t Proggiehoes na 1 mei dicht. Daarom wordt iedereen die zich op
de een of andere manier vrijwillig wil inzetten voor ’t Proggiehoes gevraagd om op deze
bijeenkomst te komen.

Zonder OE geen Proggiehoes!

De lange termijn
Voor de lange termijn is de werkgroep bezig met een inventarisatie van alle
gemeenschapsgebouwen in de parochie Beckum. Wie gebruikt welk gebouw, hoe vaak
en met hoeveel mensen. Op deze manier kunnen we ook zien wat we beschikbaar
hebben en wie, waar, wanneer en met hoeveel mensen zit. Ook de
subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Gekeken wordt naar subsidies voor
provinciale ondersteuning, exploitatie en investeringen/onderhoud. De werkgroep TBG
gaat op korte termijn een Stichting Proggiehoes oprichten om op deze manier
rechtspersoonlijkheid te hebben en de exploitatie van ’t Proggiehoes te kunnen
voortzetten.
Als laatste wil de werkgroep benadrukken dat écht alle opties open staan en alle
suggesties en hulp meer dan welkom zijn. Wilt u daar aan bijdragen, mail ons dan via
hulp@beckum.nl of benader voorzitter Aaron Leferink telefonisch op 06-13519629.
We vinden het belangrijk dat we u, onze achterban, goed op de hoogte houden.
Daarom publiceren we op Beckum.nl het volledige overzicht van de voortgang en zullen
we ook in de BBB blijven publiceren.

Met vriendelijke groet, Aaron Leferink, voorzitter

De magische krachten van Johan Weernink
Johan Weernink staat niet alleen op markten met zijn groentekraam, maar heeft ook
paranormale gaven, is gebleken. Hij had op de Beckumer markt al eens verteld van zijn
ervaringen en gaven om als wichelroedeloper actief te zijn en mensen te helpen bij
klachten. Daarnaast; handlijnen volgen, spanningen weghalen bij klanten en zelf die
blokkades over nemen, zoiets. En sommige mensen schijnen er baat bij te hebben.
Maar voorwaarde is wel, dat de ‘patiënten’ open moeten staan voor de behandelingen.
Hoe dan ook, enkele weken geleden stond een artikel in Twentse weekbladen, waarin
Johan zo zijn ervaringen beschreef. Best een interessant verhaal over het mystieke
gebeuren en onbalans in een menselijk lichaam. En voor wie er baat bij heeft om aldus
fysieke klachten weg te laten halen, waarom niet? Tussendoor ‘zweeft’ Johan Weernink
zelf niet, maar blijft gewoon – met de voeten op de grond – donderdags met zijn
groentekraam op de Beckumer markt staan…

BBB redactie

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 2, 2017
pagina 5

Politie waarschuwt voor pinnen bij collectes
De afgelopen tijd zijn er in de regio een aantal meldingen binnengekomen van
mogelijke dubieuze collectanten. Zij komen aan de deur (met name bij oudere mensen)
en geven aan dat zij komen collecteren voor een goed doel. Hierbij wordt gezegd dat er
alleen met de pin kan worden gedoneerd, omdat men liever niet met geld over straat
loopt. Het slachtoffer pint vervolgens een bedrag en toetst de pincode in op het
draagbare apparaat dat men bij zich heeft. Hierdoor worden de gegeven van de pinpas
gekopieerd en heeft men direct de pincode. Vervolgens wordt er getracht zo snel
mogelijk te pinnen bij een pinautomaat in de buurt.
Sinds vorig jaar hebben onder andere het Prinses Beatrix Spierfonds en de
Dierenbescherming een pilot gedraaid waarbij werd gecollecteerd met een mobiel
pinapparaat. Verwacht wordt wel dat dit middel in de nabije toekomst dus wel vaker zal
worden gebruikt. Wanneer iemand bij u aan de deur komt om te collecteren, kunt u
hierop letten:
De landelijke collectes worden altijd duidelijk van tevoren aangekondigd.
Een collectant moet kunnen laten zien dat hij of zij verbonden is aan een
bepaalde organisatie, bijvoorbeeld door een speciaal identificatiebewijs.
Ook een afschrift van de lokale vergunning moet getoond kunnen worden.
Een ‘ouderwetse’ collectebus moet gesloten en verzegeld zijn.
Bij twijfel kunt u het centrale adres van de collecterende organisatie bellen. Ook kunt u
contact opnemen met het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), telefoon
020-4170003 of www.cbf.nl. Ook kunt u voor meer informatie kijken op
www.collecteren.nl.

Het was eindelijk een ouderwetse winter

Vergezicht vanuit Altena’s bos richting Beckum (foto: Facebook)
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Zwarte paarden met winters Beckum op de achtergrond, januari 2017
(foto: Facebook, Dolf Ruesink)

Entree sportpark TVO Beckum (foto: Facebook)

Concert Clippers Crew
Clippers Crew uit Haaksbergen geeft nog een bijzonder uniek groot concert speciaal
voor (oud) Beckumers en omstreken omdat het vorig jaar door omstandigheden niet op
het Blasiusfestival was. Dat gaat gebeuren op woensdagavond 5 april om 20.00
uur in het Wapen Van Beckum. Opgave graag per mail
m-a-veldhuis@hetnet.nl. Voor dit prachtige concert hoeft u dan ook maar slechts € 5 te
betalen bij de kassa en dan krijgt u één consumptie gratis.
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TWINTIG VOORZETTEN op……………… Gijs Eijsink
We reizen wat af met die Twintig Voorzetten de laatste pakweg 25 jaar.
Menig Beckumer stond op het podium van deze lezerswaardige rubriek.
Sommigen maakten van hun hart geen moordkuil en gaven open en bloot
hun mening weer. Terwijl anderen zich op de vlakte hielden, ‘het kruit droog
hielden’ zogezegd.
Kortom een mengeling van opportunistische oneliners, bedachtzame uitspraken,
inkoppers en gevoelige meningen. Dat is de diversiteit, die de rubriek Twintig
Voorzetten aantrekkelijk maakt voor de lezer. Met altijd die knipoog als uitgangspunt…
Na deze lange intro zijn we beland bij een persoon die in de regio tientallen jaren aan
de weg heeft getimmerd in het journalistieke metier. Danig door de wol geverfd dus
met als hoofdmoot de sportverslaggeving. Voor de Twentsche Courant en later TC
Tubantia was hij jarenlang het uithangbord van alles wat (vooral) met voetbal te maken
had. Opbouwend, kritisch en helder met een passende nuchterheid. Ze waren
kenmerkend in zijn verslagen, rake typeringen kwamen uit zijn pen. Naast het wel en
wee van (het begin van) FC Twente en het roemruchte vervolg was hij ook kenner en
publicist van veel nationale en internationale prestaties en ‘akkefietjes’ op breder
sportgebied. Hij was twaalf jaar chef van de sportredactie.
Tijdens en na zijn werkzame loopbaan bij de regionale krant was en is hij ook bezig met
presentaties, was jarenlang hoofdredacteur van TwenteSport.com en TwenteSport
Magazine, was een tijdlang vast panellid
van het radioprogramma Binnenkant Paal
van RTV Oost en leverde bijdragen aan
het dorpsblad in Hengevelde. Hij schreef
diverse humane artikelen over de kleine
en grotere verdiensten van plaatselijke
coryfeeën. Op welk gebied dan ook.
‘De Wegdammers’ is in dit kader een
succesvol boekwerk van zijn hand, dat
inmiddels met deel 2 een waar kassucces
is geworden. Over al deze interessante
wetenswaardigheden willen we de persoon
in kwestie aan de tand voelen.
Met de Twintig Voorzetten richten we
deze maand de schijnwerpers derhalve op

GIJS EIJSINK!
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

Ik ben nog steeds journalist. Nadat ik in 2007 in een redactionele reorganisatie
terechtkwam en vertrokken was bij de TC Tubantia, heb ik een éénmansbedrijfje
genaamd ‘Gijs Eijsink Teksten Et Cetera’ opgericht en sindsdien hou ik me bezig met
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allerhande opdrachten. Sommige zijn al genoemd en verder heb ik voor het ANP
gewerkt en voor het voetbalblad Elf, maar ook voor het weekblad De Roskam. Ik heb
boeken geschreven, zoals De Top 40 van FC Twente in 2004 en de Top 50 van FC
Twente in 2015. Dit laatste boek werd door FC Twente aangeduid als het officiële
jubileumboek van de club. Ook heb ik een biografie geschreven van Sander Boschker en
van mijn oom Gerard Eijsink die in 1948 naar Brazilië is geëmigreerd en daar veel
pionierswerk heeft verricht in en rond de Nederlandse kolonie Holambra. De boeken
Wegdammers I en II over Hengevelde en haar inwoners zijn al genoemd. Tussendoor
deed ik nog allerlei schrijf- en andere klussen. Lekker druk! Vrijwilligerswerk doe ik ook
als bestuurslid van Hengelo Leest, van Topsport Twente (voorheen Olympisch
Steunpunt) en Kunsten op Straat Hengelo dat dit jaar in het laatste weekend van juni
voor de 25e keer gehouden wordt. Ik ben 71 jaar en woon sinds 1990 in Hengelo. Mijn
vrouw Inge komt uit Haaksbergen. We hebben drie kinderen, twee zoons (28 en 26) en
een dochter (ook 26). Mijn hobby’s: voetbal, muziek, van alles en nog wat organiseren
en tennis.

De sportcarrière:

Die was bescheiden. Ik heb gevoetbald bij WVV’34, af en toe in het eerste elftal (ook
twee keer tegen TVO, voor zover ik mij herinner), maar vooral in het tweede en derde.
Toen ik in Lichtenvoorde woonde, heb ik nog een jaar of vijf in Longa’30 5 gespeeld.
Ook heb ik gevoetbald bij de zaalvoetbalclub FC Circus. Ik was lid van het jeugdbestuur
van WVV, was voorzitter van de volleybalvereniging Longa’59 dat destijds eredivisie
speelde en ook diverse keren Europees. Ik ben juniorenleider en –trainer geweest bij
WVV en nog een korte tijd bij Achilles’12. Ik tennis nog steeds.

Het hoogtepunt

Als actief veldvoetballer ben ik nooit kampioen geweest, helaas. Wel als coach van de
zaalvoetballers van WVV (bestaan niet meer) en FC Circus. Ik herinner me nog wel een
doelpunt met WVV 2 tegen Wilhelminaschool 2. Een kopbal vanaf een meter of 13
steenhard in de kruising. Laten we dat tot hoogtepunt benoemen. Bij Longa’59 zat ik
met tranen in de ogen op de tribune toen het eerste vrouwenteam voor het eerst de
nationale beker won. Dat emotioneerde mij, omdat je met zijn allen een bepaald beleid
creëert en nastreeft. We hadden toen het eerste succesje binnen en dat ontroerde mij
toen. Daarna won die ploeg de beker vaker en werd een aantal malen landskampioen.

Geboortig in Markvelde, maar beroemd geworden in het grote dorp Hengevelde:

Dat is overdreven. In een dorp als Hengevelde ben je al gauw bekend als je je kop
boven het maaiveld steekt. Ik was betrokken bij het ontstaan van de Zomerfeesten in
1967 en heb het dorpsblad In en Om de Höfte opgericht, dat dit jaar net als de
Zomerfeesten 50 jaar bestaat. Ik was er actief in mijn jonge jaren, maar daarna ook
een hele tijd niet. Sinds 2012 schrijf ik voor Wegdam Nieuws. Met die twee boeken
erbij, word je dus een beetje bekend. Ik ben er graag en doe met plezier wat voor de
gemeenschap daar. Maar veel mensen ken ik niet echt en zij mij ook niet, omdat ze
‘import’ zijn of geboren zijn nadat ik in 1978 verhuisd was naar Lichtenvoorde.

Herinneringen aan de Twentsche Courant met de beperkte communicatiemiddelen:

Mooie herinneringen. Ik kwam er in 1986 en moest eerst leren werken op een speciale
computer. En bij wedstrijden werkten we met een zogenaamde tandy, een apparaat
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waarmee je kon seinen. Helaas werkte het niet altijd. Mobiele telefoons had je nog niet,
e-mail bestond nog niet. Dat kwam later, de techniek verbeterde. Niettemin was het
een fijne tijd. We vormden één grote familie en aan de collega’s van de sportredactie
bewaar ik zeer fijne herinneringen.

Welke verslaggever/columnist heb je hoog in het vaandel staan?

Dat is een moeilijke vraag. Mijn oud-collega Leon ten Voorde vind ik heel goed. Ik heb
hem rond 1997 persoonlijk voorgedragen om bij de sportredactie aan te schuiven en
later heb ik hem als columnist aanbevolen. Daar ben ik trots op. Hij doet het goed en
hield de rug recht toen de voormalige voorzitter van FC Twente hem probeerde te
elimineren bij de krant. Die voorzitter was namelijk ook CEO bij Wegener, de
toenmalige eigenaar van de TC Tubantia. Maar bij deze krant werken meer collega’s die
ik als journalist zeer waardeer.
Qua columnisten op sportgebied vind ik Sjoerd Mossou en Paul Onkenhout goed en in
het algemeen Sheila Sitalsing, Aleid Truijens, Silvia Witteman (allen Volkskrant), Özcan
Akyol (Tc Tubantia) en Bas Heijne (NRC). Als sportverslaggever vind ik Willem Vissers
van de Volkskrant heel goed, Thijs Zonneveld van het AD ook evenals Peter Wekking
van VI (hij was vroeger mijn collega bij de Twentsche Courant).

Wat was voor jou een hoogtepunt en dieptepunt in journalistieke carrière?

Moeilijke vraag. Eerst het dieptepunt. Dat was toch wel in 1996 de fusie met Dagblad
Tubantia. Daar was ik een tegenstander van. En het ging zoals ik al ruim van tevoren
voorspelde: we werden in Enschede niet met open armen ontvangen, laat ik het zo
uitdrukken. Na een paar jaar was de samensmelting echter wel geaccepteerd en
hebben we goed kunnen werken.
Hoogtepunt: Moeilijk. Ik heb altijd met veel plezier in de journalistiek gewerkt. Laat ik
een verhaal noemen over en met Romario toen hij een half jaar bij PSV speelde. Ik heb
toen in Brazilië ook zijn ouders en enkele trainers en medespelers van hem
geïnterviewd. Het is een mooie reportage geworden, vond iedereen en ikzelf ook wel.
Dan een emotionele reportage over Gino Weber, ooit het grootste voetbaltalent van FC
Twente en misschien wel van ons land. Hij raakte echter aan lager wal en overleed in
2003 op 33-jarige leeftijd. En ook een emotioneel interview met Herman Wessels, de
voorzitter van FC Twente, die kanker had en niet lang meer te leven had.

Noem eens enkele sporters/voetballers uit de regio, die je volgde en waar je veel
bewondering voor had/hebt?
Voor Elles Leferink, Jorien ter Mors, Jeroen Dubbeldam, Jos Lansink, Ellen van Langen,
Hennie Kuiper, Herman Snoeijink, Karin Kuipers, Tom Veelers etc etc.
Voetballers: Epi Drost, Theo Pahlplatz, Sander Boschker, Hendrie Krüzen, Karim El
Ahmadi, Wout Brama enz.

Hengevelde is van oudsher op veel gebieden toonaangevend in de regio;
oorzaak/reden?

Er zit veel creativiteit en spirit in het dorp. Zowel bij ondernemers als bij bestuurders
van verenigingen. Vaak zie je ook dat dorpen of verenigingen in dorpen een reuzenstap
voorwaarts zetten onder impuls van een nieuwkomer, zoals in Hengevelde ooit
gebeurde door mensen als Marinus Kuipers en mevrouw Wassenberg. En wat het dorp
ook kan, is met zijn allen ergens de schouders onder zetten. Saamhorigheid.
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Social media is wel handig, maar ‘dat digitale contact’ wakkert individualisme aan:

Dat klopt wel. Het is nog betrekkelijk nieuw. Mensen moeten nog omgangsvormen
leren. Dat ze niet in gezelschap op hun telefoontje bezig zijn om even te WhatsAppen of
hun Facebook bij te houden. Want dat is storend. Je draait het niet meer terug en
zullen er met zijn allen mee moeten leren leven.

‘De Wegdammers’ als boekwerk over de Hengevelder historie, wanneer kwam het idee
en wat is de aantrekkelijke formule voor de lezer?
Toen ik merkte dat sommige ouderen de verhalenseries die ik voor Wegdam Nieuws
had gemaakt niet lazen, omdat ze niet kunnen omgaan met een computer of een iPad.
In het boek staan veel foto’s, maar wat natuurlijk goed werkt, is dat de verhalen over
mensen gaan die de lezers zelf kennen of gekend hebben.

De toestand in de wereld met alle gewelddadigheden en ellende, baart je dat ook
zorgen?

Dat baart met zeker zorgen. Mensen wantrouwen elkaar, hebben geen respect, vallen
terug in primitief gedrag. Hoe kunnen we dat beheersen? Zeg het maar.

Als je ’s morgens wakker wordt in volgorde: eerst toiletteren, krant lezen, radio
luisteren, hond uitlaten etc.
Dat is wel zo ongeveer wat ik doe. Douchen, aankleden, ontbijten, twee kranten lezen,
radio luisteren ook. Een hond hebben we niet, dat scheelt. Dan aan het werk.

Ik heb de grootste waardering voor… en de meeste hekel aan…..:

Grote waardering heb ik voor mijn vrouw die in Borne drie dagen onderwijzeres is van
groep 8, maar daar zo ongeveer zeven dagen per week mee bezig is. Op de drie
schooldagen is ze van kwart over 7 tot 6 uur, half 7 op school. Ik vind het razend knap,
maar van de andere kant is het natuurlijk gekkenwerk aan het worden dat een job als
leerkracht op een basisschool zoveel werkzaamheden is gaan omvatten, dat men er
meer dan de handen vol aan heeft. Voorbereiden, correctiewerk, kinderen met een
bepaalde stoornis aparte aandacht geven, behandelingsplannen maken en bijna
dagelijks bijstellen, uitgebreide rapporten maken, vergaderen, ouders ontvangen etc.
Een grote hekel heb ik aan mensen die andere mensen niet laten uitpraten, omdat ze
hun eigen verhaal belangrijker vinden. Het woordje IK ligt bij die mensen altijd voor op
de tong. Dat irriteert me enorm. Vaak zijn het mensen met grote ego’s.

Jouw voorkeur; Chinese keuken, stamppot met worst, erwtensoep, potstroef of
liflafjes?

Daar noem je meteen allerlei lekkernijen op die ik allemaal prettig vind. Ik lust eigenlijk
alles. Potstroef kregen we vroeger thuis. Wie heeft het recept voor mij?

Vind je het ook zo erg van de grofheid van die roekeloze Trump?

Heel erg. Vrouwen vergelijken met varkens, de muur op de grens met Mexico, het
immigrantenbeleid, het kleineren van Europa. Maar mevrouw Clinton was natuurlijk ook
een slechte keus geweest. De USA heeft 320 miljoen inwoners. Het is mij een groot
raadsel hoe dat land het voor elkaar kreeg dat deze twee dwazen in de finale stonden
van de race om het presidentschap.
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De verkiezingen naderen; welke regeringscombinatie heeft jouw voorkeur en waarom?

Ik ben een fervent tegenstander van de PVV en de VVD. Dat wil zeggen vooral van hun
leiders. Wilders heb ik helemaal gehad en Rutte ook. Rutte lacht alles weg, heeft geen
visie en liegt bij tijd en wijle het land van alles voor. Mooi geweest, wegwezen! Dus
D66, CDA, Groen Links, PvdA. Zoiets. Misschien de Christen Unie erbij. Maar ik ben
bang dat de VVD er weer bij zal zitten, vanwege de broodnodige meerderheid.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar…. omdat… :

Naar Cuba, Indonesië, Japan, Australië, IJsland, Chili. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik hou van reizen, maar regelmatig zo’n verre trip, dat kan de bruine niet trekken.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:

Liever niet natuurlijk. Ik hou van die paar uurtjes nachtrust. Mijn vrouw en kinderen
kunnen me altijd wakker maken als ze me nodig hebben. Sommige vrienden ook.

Blessuretijd; mijn laatste boodschap:

Pluk de dag. Afgezaagd, maar waar. Geniet van het leven en vooral van je geliefden. En
volg je hart.

PERSBERICHT EIND JANUARI

Glasvezelnetwerk
‘Er lijkt een kink in de kabel te zijn gekomen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in
het buitengebied van Hengelo, Enschede, Losser, Haaksbergen, Ommen en Dalfsen. Op
27 januari 2017 is spoedoverleg geweest tussen de drie bewonersinitiatieven (Stichting
TwenteGlas, Stichting Vechtdal Breed en Stichting Internet Breedband Buitengebied
Dalfsen), de beoogde leverancier CIF Glasvezel en de gemeenten Hengelo,
Haaksbergen, Enschede, Losser, Dalfsen en Ommen.
Aanleiding voor het overleg was dat, ondanks een overeenkomst tussen de
bewonersinitiatieven en CIF, Cif nu zegt het glasvezel niet te kunnen aanleggen onder
de eerder afgesproken voorwaarden: bewoners in het buitengebied betalen een
vergoeding van € 9,95 per aansluiting per maand (exclusief de kosten voor de
provider). Herman Asbroek, voorzitter TwenteGlas: “Wij zijn heel teleurgesteld in de
opstelling van CIF. We hadden goede afspraken gemaakt, waarvan CIF nu eenzijdig
afwijkt. Ons enige doel is en blijft een goede glasvezelaansluiting voor bewoners in het
buitengebied. Dat dreigt nu vertraging op te lopen”.
Na een uitgebreid gesprek hebben de bewonersinitiatieven CIF Glasvezel vanmiddag
meegedeeld dat ze CIF onverkort houden aan de afgesproken voorwaarden. De
gemeenten ondersteunen het standpunt van de bewonersinitiatieven. CIF is gevraagd
om op korte termijn te reageren.’
Nadien zijn enkele nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd inzake deze materie. Enerzijds
berichten van vertraging maar geen uitstel. Anderzijds schijnen in andere delen van
Twente de voorbereidingen voor het glasvezelnetwerk wel concreet verder te gaan !
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Prins Martin de 1e waardige carnavalsprins
Beckummer Ossens
Prins carnaval bij de Beckummer Ossens, wie wordt het? Wekenlang hing die
vraag als een soort Wie is De Mol koorts over Beckum. De top 5 suggesties
die bij de Kerstmarkt waren ingediend, vingen allemaal bot!
Geen Jarno, geen Paul, geen Alfons, geen …. en geen ….. Ook geen feestganger uit
Stepelo, zoals op ’t laatst nog gedacht werd. Maar op 22 januari kwam de aap uit de
mouw. Wat heet; na een subliem boks gevecht tussen de twee broers Ronald en Martin
Hengelman uit Oele besliste arbiter Bas Balk ‘na interventie’; winnaar is Martin
Hengelman. Dus werd hij nieuwe prins Carnaval van de Beckummer Ossens als
opvolger van Tim Leferink.

Prins Martin voorop in de polonaise…
Alleskunner Martin is niet alleen befaamd touwtrekker bij de Touwtrekvereniging Oele
en leadzanger bij Diesel Eul (nou ja zanger…) maar was ook jarenlang verdienstelijk
voetballer bij TVO. Anders gesteld; je kunt hem om een boodschap sturen! Buurtcarnavalsverenigingen uit Boekelo, Bentelo en Haaksbergen gaven ook acte de
préséance bij café Halfweg.
En na alle plichtplegingen die bij zo’n prins bekroning horen barstte het feest los in de
volle zalen en tent bij Halfweg. Het was een goede keuze dit jaar. Daar kunnen de
Ossens prima mee voor de dag komen. En de Raad van Elf toog zondagsmiddags ‘in
volle bezetting’ naar Oele om bij erve Hengelman de nodige versierselen aan te
brengen. Dat was wel aan de feestvierders toevertrouwd!
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Wist u datjes…

* TVO handbaldames1 kon bij DSVD2 geen potten breken ‘met die hars aan de bal’.
Maar na een aanvankelijk 6-1 achterstand knokte men zich terug en bij de rust was het
bijna gelijk. In de 2e helft echter ebde het TVO verweer weg en kwam de nederlaag tot
uiting in de duidelijke cijfers 24-15. TVO2 handbal daarentegen deed het tegen DSVD3
beter, wat heet… Na een 8-9 voorsprong bij rust werd knap met 19-10 gewonnen!
* TVO1 voetbal hervatte de competitie bij Avanti W. en revancheerde zich op de zwakke
oefenpot tegen Twenthe G. Tot de 83e minuut was een remise tegen de sterke nummer
2 binnen handbereik. Nadat al in de 2e minuut Jorn in kansrijke positie werd
neergehaald op rand 16 meter, maar rood en/of een strafschop werd TVO onthouden!
Met name de TVO verdediging stond de hele wedstrijd knap te verdedigen. De rake
kopbal in de 84e minuut voor de gastheren betekende een onfortuinlijke nederlaag voor
het TVO collectief, 1-0…
* Voor de beker speelde TVO o17 tegen PH en haalde een nette overwining. Met prima
goals werd een 3-1 zege behaald. TVO o19 ontving het sterke Luctor, kwam dankzij
poeier onderkant lat van Colin/inkopper Rinze op 1-0, maar de gasten maakten gelijk en
wisten daarna met prima doelpunt op 1-2 te komen. De laatste fase streed TVO
moedig, maar moest de zege toch aan Luctor laten…
* Tegen koploper DOS kon TVO1 handbal het niet bolwerken. Met 25-16 werd na een
bemoedigend begin verloren. Tegen de absolute, ongrijpbare ster van DOS (met 20
goals!) was geen Beckums kruit gewassen. Maar niet getreurd, de TVO dames staan
nog riant in de sub-top! Een week later tegen RSC was er veel evenwicht en het
scoreverloop was navenant. Wisselend klein voordeel voor beide teams met een 23-23
eindstand als resultaat.

Persoonlijk DANKBETUIGING

Ik wil ook langs deze weg het TVO voetbalbestuur en maandagmorgengroep bedanken
voor de belangstelling en attenties tijdens mijn ziekte.
Gelukkig ben ik helemaal gezond verklaard na de schildklierkanker en de verwijdering
van die schildklier.

Jan Wijlens
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LUK AKKEFIETJES

Weulnheupe streij’n, dat wön vrooger doane deur de boer’n op ’t laand. Met vear of zes
van dee grote hoepels an meka boo’n, ’t peard d’r veur en doar gung’t hen op de wèè’n.
Um dee weul’nheupe glad te schoem’n. Hen en wear oawer ’t grös. Mer d’r was vaake
gin zalve an te verstriek’n, dat was’t nig. Want dee weul’n dach’n; oh, wil ie oonze
heupe votschoem’n? Noe, dan woele wie lekker verdan op ne aandre stea, greave wie
nieje höllekes en gooit’ zaand op in nieje heupe, lekker poeh… Mer ok op aand’re stears
plög oons dat toaje weulnvolk duftig. Wat dachie van de gezon’n, greuntetuinen en
appelhoffen. Oaweral heij van dee smeardears zitt’n en greaft oe aln’s oondersteboam.
Dan kö’j wa ’n bröd in tuin zett’n met de tekst; ‘ten stengste verbood’n veur de hele
weulnfemilie’, mer dat helpt oe ok nig, dat döt nig…Dee taaie zwatte mormels könt joch
geels nig leas’n.
Ne stappe zett’n kö’j ok doon of in dee höllekes braan’, mer dan mo’j d’r wal verstaand
van heb’n. En veur da’jt weet kriej’ zonne miliejeu patjakker oawer ’t arf; mienear, wilt
u dee weulen met rust loaten? ’t Geet net as met dee steenmarters dee’t oe de kabels
oonder de motorkappe van auto kepot vret. Bescharmde beestjes? Flikker toch ne
bollen op; oetroeijen den kroam, ‘Gin vergif gebroek’n’ zeg dan den PvdD miliejeupatjakker, dan bu’j in oavertreding. Heremetied, ie zol’n den kebouter joch zelf zoolt
op’n stet streuj’n, dat zo’j.
Noe ik toch gengs bunne;.wat gaf’t vrooger ne heisa as oe dee sproal’n alle kass’n
van’boom opvrat’n at dee riep waar’n. Of as bie ’t döske oonderan bie de stroomiete
wear nen dik’n ulk vandan kwaamp. En wat dachie van dee woelrot’n of müze, dee’t oe
in moestuin alle gewas’n of vratt’n. keal nog is ne moale, ie kon aln’s wear opniej pott’n,
dat ko’j…
Ik kan d’r mie nog mangs hellig oawer maak’n en goa dan heet in kop mar in’
gemakstoole zitt’n en doo de oong’ dichte. Toe Mina, hei’j nog ne borrel?

HekselmesienHarry

Opinie

wat is’t wat

De politieke twisten in de gemeenten noordelijk en zuidelijk van Beckum duren voort.
Markt inrichtingsplannen in Hengelo worden weer opgeschud en bij het terrassenbeleid
worden nieuwe overlegronden gevoerd om de impasse te doorbreken. In Haaksbergen
is de ‘klucht in drie bedrijven’ (naar een ludieke weergave van Esther!) nog in volle
gang. Wethouders bekvechten elkaar uit de raad, wantrouwen viert hoogtij en de partij
LH kent zware tijden.
Bij dit alles met als kern; een al dan niet terecht weggestuurde ambtenaar (wat heupe
geld kost…) en het dossier Gat in de markt. In de sociale media vliegen je de verwijten
om de oren. Echter… meer naar elkaar luisteren, respect en begrip tonen, minder
solistisch opereren zijn daarbij de heikele basisbegrippen die de Haaksbergse
gemeenteraad nu zal moeten hanteren om het beschadigende vertrouwen terug te
winnen.

BBB redactie
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Zwerfboeken in Beckum
Hallo kinderen van Beckum en omstreken.
Hebben jullie wel eens van zwerfboeken
gehoord? Het zijn boeken die door kinderen uit
zwerven gestuurd worden. Je kunt ze overal
neerleggen of vinden. Bij de kapper, de bakker,
in de kantine of op school en bedenk zelf maar
waar nog meer. Je kan een boek dat je uit
zwerven stuurt ook registreren zodat je het
hopelijk kunt blijven volgen.
Zo zie je waar je boek allemaal terecht komt.
Hoe meer kinderen meedoen, hoe vaker je een
‘nieuw’ boek zult vinden. Het is natuurlijk de
bedoeling dat je een gevonden boek na het lezen weer verder uit zwerven stuurt. Heb
jij een of meer boeken die je uit zwerven wilt sturen dan kun je in de schoolbibliotheek
zwerf stickers halen. Je kan ze natuurlijk ook zelf bestellen op
www.kinderzwerfboeken.nl. Hier vind je ook veel meer informatie over dit leuke
initiatief en zie je waar in jouw omgeving een zwerfstation is.
Veel plezier!!

Groetjes van Margriet Meijer.
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Bericht van De Bleek
De judolessen zijn in volle gang bij de Bleek. Wat een prachtig gezicht om de kinderen
zo te zien genieten van deze sportlessen. De groepen 3, 4-5 en 6-7 hebben zes weken
achter elkaar op maandag judolessen. Met als klap op de vuurpijl een clinic in sporthal
Veldwijk op 23 maart. Hier komen dan in twee groepen 400 kinderen die les krijgen van
een echte judoka. In de nieuwsbrief is er al aandacht voor geweest. Graag delen wij dit
ook met alle andere mensen uit Beckum. Hieronder ziet u een paar prachtige foto’s.

Verder zal begin april de hal en gang van school een schilderbeurt krijgen. Hierover
hebben wij u al eerder bericht. Op dit moment zijn wij bezig met het uitkiezen van de
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kleuren. En dat is niet iets wat je zo even doet. De kleur moet jarenlang mee dus wat is
dan goed en welke kleur vinden wij bij een frisse, uitdagende en mooie hal passen.
Kortom zorg voor een uitdagende en frisse leeromgeving.
Prachtig om naast al het leerwerk ook zo met de school bezig te zijn. De speelplaats
staat in de volle belangstelling. De tekening is nog niet klaar. Er melden zich al wel
bedrijven die graag willen inrichten. De gemeente geeft aan dat zij daarin een laatste
stem hebben. Dit omdat de eindverantwoording van een openbaar speelterrein altijd bij
de gemeente Hengelo ligt.
Wij genieten nu van een heerlijke krokusvakantie. Op vrijdag 17 februari is met de hele
school CARNAVAL gevierd. U hebt ons wel gezien of gehoord.

Vriendelijke groet namens het team van de Bleek, Petra Kok

De Zonnebloem afdeling Beckum
Bij de Zonnebloem denkt men meteen aan ouderen. Niets is minder waar! De
Zonnebloem is voor iedereen van 18 jaar en ouder die een fysieke beperking heeft. Wij
willen dat iedereen, binnen eigen mogelijkheden, moet kunnen genieten van de leuke
dingen in het leven, met en zonder een fysieke beperking.
De Nationale Vereniging De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor
alle gezindten. Beckum heeft al meer dan 50 jaar een afdeling van De Zonnebloem. Wij
zijn daar met 17 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het organiseren
van diverse activiteiten. Wij proberen altijd op een zo integer mogelijke wijze te
achterhalen welke inwoners van Beckum hier behoefte aan hebben en tot onze
doelgroep behoren. Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende
kunnen we wel eens mensen over het hoofd zien. Om echter niemand te vergeten,
willen wij een beroep doen op u die dichtbij/naast desbetreffende persoon staat. Geef
het ons alstublieft door. Misschien behoort hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets
voor hem/haar betekenen. U kunt daarvoor bellen met ons
bestuurslid bezoekwerk: Mirjam Kleinsman-Koster, telefoon
06-20319449 of per mail erikkleinsman@planet.nl.

Zonnebloem boottocht regio Zonnehof
Op dinsdag 30 mei 2017 gaan we weer en dag met de boot. Dit jaar voor het eerst met
een nieuwe boot, genaamd de Nirvana. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00
uur zijn we weer terug in de haven van Goor. Op de boot wordt gezorgd voor
koffie/thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes. Opgave voor 30 april bij Els Harink,
telefoon 074-3675474 of bij één van de andere vrijwilligers van de afdeling Zonnebloem
Beckum.

De vrijwilligers van De Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi dagje uit!
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Nieuwe beheerders De Schole Oele
Het bestuur van Stichting De Schole in Oele heeft heugelijk nieuws. Bertus en
Nettie Morsink, beheerders vanaf het eerste uur, hebben te kennen gegeven
hun beheerderstaak neer te leggen.
Een zoektocht door Oele heeft geresulteerd in nieuwe beheerders. Irma Wegdam en
Hennie Stegeman nemen het stokje van Bertus en Nettie over. Het bestuur gaat ook op
zoek naar vrijwilligers die in een nog samen te stellen poule af en toe bereid zijn tot het
draaien van een bardienst. Hierover later meer.
Ook heeft De Schole een nieuw mobiel nummer, 06-57023718. Van Bertus en Nettie
wordt nog op gepaste wijze afscheid genomen voor hun jarenlange inzet voor De
Schole en voor heel Oele. Het bestuur van Stichting De Schole, alle inwoners van Oele
en iedereen die Oele een warm hart toedraagt, danken Bertus en Nettie Morsink voor
hun inzet en wensen Irma Wegdam en Hennie Stegeman veel succes en plezier in hun
nieuwe functie. Het is fantastisch dat De Schole voor Oele en omgeving kan blijven
functioneren.

Sociaal cultureel trefpunt Oeler Schole
Namens het bestuur van Stichting De Schole, Niels Rikkerink, voorzitter
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Vastenactie 2017
Zoals u inmiddels van ons gewend bent ontvangt u ook dit jaar weer het
bekende vastenaktiezakje bij de BBB. U kunt deze gevuld inleveren in de bus
die klaar staat bij de bakker, kapper en uiteraard in de kerk of in de brievenbus
van de pastorie. De opbrengst zal besteed worden aan het hieronder
beschreven doel. Afgelopen jaar was de opbrengst uit de zakjes minder dan
wanneer de zakjes huis-aan-huis worden opgehaald. We hopen dat u toch de
moeite wilt nemen de gevulde zakjes zelf in te leveren. De vastenactie loopt tot
van aswoensdag tot Pasen, 16/17 april. Alvast hartelijk dank namens de
werkgroep MOV.

Eilanden van hoop in San Salvador

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de vastenactiecampagne.
Speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Misschien heeft u er al eens iets over gelezen,
maar San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder
extreem veel geweld door criminele bendes, de Mara’s.
Deze bendes werven actief leden onder de kinderen en jongeren. Het is moeilijk de
verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Ons
campagneproject -de samenwerking van een aantal katholieke organisaties- wil helpen
voorkomen dat deze kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra
die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook
buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

Vriendelijke groet Thea Linsen
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Het Midwintertoernooi 2017
Na jaren van afwezigheid heeft er dit jaar weer een volleybaltoernooi plaatsgevonden,
dit keer onder de naam ‘Midwintertoernooi’. Met maar liefst 17 deelnemende teams was
het evenement als snel vol. Twee recreatie- en één prestatieklasse konden gevuld
worden. Vanaf 13.00 uur streden de teams om de titel waarna er om 16.00 uur finales
werden gespeeld.

Uitslag recreatieklasse
1. Team Elin Nales
2. Tennis Balletjes
3. Alles of niets

Uitslag prestatieklasse

1. T2N
2. Daar moet op gedronken worden
3. Ohne Jochem

Na afloop ging het feest door in de kantine met muziek van dj’s Binky & Pegel en het
Rad van Fortuin. De kans voor verliezers om nog met prijzen naar huis te gaan. Wij
willen iedereen bedanken voor de geslaagde middag en we zien jullie graag terug
tijdens het volgende toernooi.

De organisatie

Het
winnende
team
in de
prestatieklasse

Adreswijziging svp opnemen in telefoonboekje Beckum
Oude adres Ottink J.C. Bonifatiushof 6 7481 AB Haaksbergen
Tel. 053-4787258 of 06-12706175
Nieuw adres; Ottink J.C. Jhr. Von Heijdenstraat 24 E
7481 ED Haaksbergen. Tel. 053-5698915 of 06-23587421
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De Zwarte Doffer en de kampioenen

Foto van de generaal kampioenen 2016
Herman Dijkstra
Benno Landewe
Henny Velthuis
Henk Morsink
Frans Mulder ontbreekt op de foto.

Herbert Veldhuis

Aait Vedan, toneel in de Hoeve
Dit jaar wordt de komedie gespeeld ‘Hete bruiden maken buit’.Zonder geld is het niet
makkelijk, maar met teveel ook niet. Da t ondervinden drie amateur bankrovers aan den
lijve. Bij de ongelooflijke uitvluchten die worden opgedist, komen helaas ook nog
onverwachte bezoekers. De langzaam wantrouwig wordende Erwin, de nieuwsgierige
buurvrouw, een aardige commissaris en een chanterende Italiaanse maffioso komen erg
ongelegen langs. Dat zijn problemen waar zelfs ervaren bankrovers voor zouden
capituleren.
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Toneel in de Hoeve: Dond. 2 maart 2017-Vrijd. 3 maart 2017-Zat. 4 maart 2017
Locatie: Sportzaal van gemeenschapshuis ’t Meuken, Beckummerweg 11

Kaarten: Telefonisch bestellen vanaf dinsdag 14 februari dagelijks na 13.00 uur bij de
familie Temmink, telefoonnummer 074-3575460.
Kaarten kosten € 9 (voor 65+ € 8), inclusief één kop koffie of thee in de
pauze.
Voor mensen van 12 t/m 17 jaar geldt voor de donderdagavond een tarief
van € 5.
Op de avond van de uitvoering zijn de kaarten van 19.00 uur af te halen in de
kantine van ’t Meuken.
Start:

20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

ZIJLIJN … Zorg
Een poosje geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat een van onze
medebewoners zeker een hele dag naast haar bed had gelegen. Je denkt dat
dat in de grote stad gebeurt maar niet in Beckum. Dus wel. De dochter heeft
samen met met hulp van Henk en zijn zoon haar weer op bed gelegd. Later op
de avond is ze naar het ziekenhuis overgebracht.
Wij, de bewonerscommissie hebben hier onlangs een gesprek over gehad met
de huisarts. Hoe kun je behulpzaam zijn zonder te veel bemoeienis of
betutteling? Eigenlijk is de beste methode de gewone "naoberhulp."Al zorgen
de kinderen nog zo goed, ze wonen er niet naast. In dit geval kijkt de
buurvrouw ‘s morgens of het licht aan is en of ‘s avonds de gordijnen gesloten
zijn. Een kleine moeite maar het werkt!
Vooral wij, alleenstaanden, moeten proberen een manier te bedenken om met
hulp van je buurman-buurvrouw je veilig te kunnen voelen.
Veilig voelden meerdere vrouwen zich niet door de sneeuw en gladheid van
onlangs. Er was wel geveegd door Henk en Ineke maar een hele straat
sneeuwvrij maken is andere koek. De sneeuw werd vast gereden en de
Appelhof was een glijbaan.
Dit betekende dat meerdere vrouwen de auto niet konden bereiken en dus
niet meer mobiel waren. Namens de bewonerscommissie heb ik de
afd.Wijkbeheer gebeld en gevraagd of er gestrooid zou kunnen met de
machine waarmee ook de tunnel gestrooid wordt. Nee dus, dat zat niet in het
systeem. Wel konden we gratis emmertjes zout afhalen aan de Wegtersweg en
zelf strooien. Dat leek me nogal moeilijk aangezien er al zeven bewoners
tussen de 80 en 90 jaar oud zijn!
Na veel aandringen is er toch zout gestort in de container. Aangezien er buiten allerlei
rotzooi in diezelfde container wordt gegooid (wie?) heeft Henk grote emmers gekocht
en daar zout in geschept om ze vervolgens veilig in het krantenhok op te bergen. Henk
,bedankt. Hopelijk blijft de volgende sneeuw nog even weg!.

Rie Menkehorst
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Club Kroket:

Beckums Dj Collectief met veel ambitie
Zoals bekend werd het Kerstboomfeest in 2016 voor het eerst op tweede
kerstdag gehouden door de Muiters. Vanwege de verwachte drukte
introduceerde zij een tweede area in de cafetaria van Café Halfweg onder de
naam Club Kroket.
De dj’s voor deze avond waren MO & Unit, Nicky Vannettie en Mattie Pattattie (Maik
Ottink, Jari Sigger, Nick Laarhuis en Mart Nales). Dit bleek een gouden zet te zijn en de
cafetaria van Café Halfweg stond de hele avond vol met dansende mensen. Hier moet
meer mee gebeuren dacht één van de initiatief nemers Nick Laarhuis, die een week
later moest draaien bij de uitverkochte Nieuwjaarsparty (700 bezoekers) in de Hoeve.
In overleg met de organisatie besloot hij die avond MO & Unit mee te nemen en ook
deze avond kreeg het drietal de hele tent op zijn kop. Dit smaakte naar meer en
daarom zijn ook de in Beckum wereldberoemde Binky & Pegel (Thijs Asbroek en Gijs te
Lintelo) toegevoegd aan het dj collectief en onder de vlag van Club Kroket hebben zij
hun eerst volgende boeking op zaterdag 11 maart in de zaal bij Café Dwars. Een
avondvullend programma met vijf hele toffe acts. Qua muziek kan de bezoeker een
grote ‘hak op de tak’ show verwachten. Nicky Vannettie zoekt het in de hoek van de
house muziek, Mattie Pattattie is de Hardstyle act en MO & Unit en Binky & Pegel
draaien bijna alles zolang er maar op gedanst kan worden. Voor de toekomst zijn we
nog op zoek naar leuke locaties om onze Club Kroket sound te komen draaien. We zijn
al met een aantal locaties in overleg maar zolang iets nog niet 100% zeker is kunnen
we hier nog niks over loslaten maar zodra er nieuws is vind je het als eerst op onze
Facebookpagina. Wat verder onze ambities zijn? Tomorrowland natuurlijk, maar laten
we er eerst maar een groot feest gaan maken bij Café Dwars in de Hoeve op 11 maart.
Kaarten hiervoor zijn onder andere te koop bij Café Halfweg.

De MO & Unit show bij de Nieuwjaarsparty in de Hoeve
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IN MEMORIAM

‘Er zijn zo van die situaties dat sommige gezinnen onevenredig
veel ziekte en verdriet ten deel valt’’

Het was al vele jaren een moeizame tijd voor hem met persoonlijk toenemend
lichamelijk ongemak door een slepende ziekte en verlies van een dierbare in
het gezin. Dat trok een extra zware wissel op de familie.
Op 28 januari jl. kwam dan het bericht, dat Bennie Vossebeld is overleden
op 84 jarige leeftijd.
Bennie heeft eerder op verschillende gebieden veel betekend voor Beckum als
bestuurder bij verschillende disciplines door de jaren heen. Zoals
penningmeester bij het kerkbestuur en secretaris/penningmeester bij TVO. Na
zijn actieve voetbalperiode in TVO 1 heeft hij als scheidsrechter en
commissielid van de scheidsrechtersvereniging een respectvolle status
verworven bij de KNVB afdeling Twenthe. Voor het maandblad Zwart op Wit,
later Beckum Beter Bekeken was Bennie jarenlang fotograaf en hij had zitting
in het bestuur van Stichting Historisch Archief Beckum e.o.
Bennie was ook gewaardeerd lid van het TVO Gilde.
We verliezen in hem een innemend persoon die eenvoud, betrokkenheid en
sportiviteit hoog in het vaandel had staan. De familie wordt sterkte toegewenst
bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur van TVO, redactie BBB en bestuur TVO Gilde

Ecomild vestigt zich naast bakkerswinkel Yvonne

De ruimte naast warme bakker Yvonne wordt sinds kort verhuurd aan het
bedrijf van Helga Schilperoort-Leferink; Ecomild genaamd.
Helga vertelt daarover het volgende;

“Ik ga inderdaad de ruimte naast de bakker huren. Ik ben in 2013 gestart met een
webshop in natuurlijke verzorgingsproducten omdat ik merkte dat veel mensen zich
steeds bewuster worden; gezonde voedingsmiddelen, E-nummers etc, maar daarbij
vaak ons grootste orgaan, de huid, over het hoofd zien.. Ik ben zelf ook zeer
geïnteresseerd in ingrediënten in cosmetica en hun effecten, maar ook in de werking
van bijvoorbeeld aromatherapie.
Ik verkoop online biologische cosmetica en diverse andere ecologische en
milieuvriendelijke producten via diverse websites waarbij de nadruk ligt op ecomild.nl.
Voor trainingen kan ik de nieuwe kantoorruimte ook prima gebruiken. De ruimte wordt
dus niet direct als winkelpand gebruikt, maar als ik er ben, is iedereen welkom om even
binnen te komen.” Meer informatie; info@ecomild.nl
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Steen in de stad
Straten, pleinen, stoepen, stenen tuinen. De afgelopen jaren is er meer en
meer verharding in de stad gekomen. Tegelijkertijd verandert het klimaat.
Dit alles heeft niet alleen gevolgen voor de waterhuishouding, maar ook voor
bijvoorbeeld de temperatuur. Samen met burgers en bedrijven is de
gemeente Hengelo voortdurend bezig om in te spelen op de
klimaatverandering.
Extremen
De weersomstandigheden worden steeds extremer en weerrecords sneuvelen bijna
maandelijks. Ook in Twente. Dit leidt tot nattere winters, meer en hevigere hoosbuien
en drogere zomers. Juist in stedelijk gebied met veel verharding kan het water bij een
flinke wolkbreuk minder goed in de bodem trekken. Om het water toch langer vast te
kunnen houden voordat het wegstroomt, zorgt de gemeente Hengelo, samen met
Waterschap Vechtstromen, voor het aanleggen van zogenoemde retentievijvers en
wadi’s en voor het ondieper maken en laten meanderen (slingeren) van beken
(bijvoorbeeld Berflo Beek, Elsbeek, Houtmaatleiding). Ook onder de grond worden
maatregelen getroffen. Riolen zijn vergroot om meer water op te vangen. Dit is echter
zeer kostbaar en bij extreme buien zet dit nog onvoldoende zoden aan de dijk. Daarom
worden ook oude gemengde rioolstelsels vervangen door een gescheiden riool. Zo’n
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gescheiden riool bestaat uit een ‘vuile buis’ voor huishoudelijk afvalwater, en een
‘schone’ buis voor regenwater (hemelwater). Hierdoor komt alleen het vuile afvalwater
via de riolering bij de waterzuivering terecht, het schone hemelwater wordt afgevoerd
naar vijvers of sloten. Ongeveer de helft van het rioolstelsel in Hengelo is inmiddels
gescheiden.
Hittestress
De aanwezigheid van veel steen is van invloed op de temperatuur in de stad. Doordat
versteende oppervlakten snel opwarmen en warmte vasthouden, kan een stad in de
zomer soms wel 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied, de zogenoemde
‘hittestress’. Het is daarom van belang dat er voldoende groen in de stad aanwezig is.
Dit is beschreven in het Groenplan Hengelo. Groen geeft schaduw waardoor er minder
opwarming plaats vindt. Maar groen verdampt ook water, waardoor de omgeving
afkoelt. Bovendien nemen bomen en planten veel water op, waardoor minder water
naar het riool wordt afgevoerd. En natuurlijk is groen ook goed voor de sfeer in de stad,
voor de biodiversiteit, de afname van CO2 en het opvangen van fijnstof.
De stenen tuin
Als we het hebben over ‘voldoende groen’, dan gaat het niet alleen om het
gemeentelijke groen. Het gaat ook om de tuinen. Mensen kiezen steeds vaker voor het
bestraten van een groot deel van hun voor- of achtertuin. Het betegelen van een tuin
kan heel gemakkelijk zijn, maar door de toename van het aantal betegelde tuinen kan
er steeds minder regenwater in de bodem zakken. Met als gevolg overlopende
rioleringen, meer water op straat en in het ergste geval ook water in woningen en
bedrijven. Mensen staan daar niet altijd bij stil. Om aandacht te vragen voor de
verstening van de tuinen en de gevolgen hiervan voor de woonomgeving, heeft de
gemeente samen met de groene partners een folder gemaakt met daarin tips om de
tuin minder ‘stenig’ te maken.
Subsidie Groene Pet
De gemeente Hengelo stimuleert de aanleg van groene daken. Een dak vol sedum
(vetplantjes) kan veel water opslaan, waardoor wateroverlast tijdens hevige regenbuien
wordt verminderd. De meest eenvoudige vorm van een groen dak buffert al gauw 15
liter water per vierkante meter. Daarnaast heeft een sedumdak een goede warmte- en
geluidsisolerende werking, het verlengt de levensduur van de onderliggende
dakbedekking en het zorgt voor meer groen en minder fijnstof in de stad.
De KlimaatActieve Stad Twente
Om in (en bij) de stad de gevolgen van klimaatverandering te beperken, hebben de
gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, Waterschap Vechtstromen en provincie
Overijssel de krachten gebundeld in de KlimaatActieve Stad (KAS) Twente. Met KAS
willen de partijen bijdragen aan leefbare steden waarin goed met water en klimaat
wordt omgegaan. Een stad waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken
blijft en waar slim wordt omgegaan met groen en water in de stad, bijvoorbeeld door
tijdelijke bovengrondse waterberging in de openbare ruimte.
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Compostactie TVO jeugd!
Aanstaande zaterdag 4 maart zal de TVO jeugd langs komen voor de jaarlijkse
compostactie. De jeugdleden zullen vanaf een uur of 9 tot het begin van de middag
langs de deuren gaan. De opbrengst van de compostactie zal ten goede komen aan de
jeugd van TVO. We hopen weer op een mooie opbrengst! Alvast bedankt voor jullie

eventuele bijdrage namens de jeugd van TVO.

H. Blasius Beckum weekendvieringen
FEBRUARI
Zaterdag 25 februari

18.30 uur

Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor

MAART
Zondag 5 maart
Zaterdag 11 maart

09.30 uur
18.30 uur

Zondag 19 maart
Zaterdag 25 maart

09.30 uur
18.30 uur

GEEN VIERING
Eucharistieviering, pastor Escher
Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor

Datumbank

22 febr.
Vrouw Actief, creatieve avond
25 febr.
Kaartmarathon TVO
28 febr.
TVO Tennis: jaarvergadering
28 febr.
Informatieavond over ’t Proggiehoes, aanvang 20.00 uur
1 maart
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
4 maart
TVO compostactie van 9.00-14.00 uur
10 maart
Ouderensoos
13 t/m 18 maart Collecte Reumafonds
15 maart
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
17 t/m 19 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej
toch uutvreten’
18 maart
Oud papier
24 t/m 26 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej
toch uutvreten’
26 maart
TVO Tennis: heropening tennisbanen
29 maart
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
1 april
Gewoon Beckum Live bij ’t Wapen van Beckum, aanvang 21.00 uur
4 april
Ouderensoos
5 april
concert Clippers Crew bij ’t Wapen van Beckum, aanvang 20.00 uur
7 t/m 9 apr.
TVO Jeugdkamp
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11 april
Vrouw Actief: bouwstenen voor Gambia
12 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
15 april
Oud papier
26 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
10 mei
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
17 mei
Vrouw Actief: wandeling door de wijk Roombeek in Enschede
20 mei
TVO Beachsoccertoernooi
20 mei
Oud papier
30 mei
Zonnebloem, boottocht
2 t/m 5 juni
Pinksterfeesten Beckum
14 juni
Vrouw Actief: fietstocht
14 t/m 16 juni
Eindkamp groep 8
17 juni
Oud papier
18 juli
Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur
3 sept.
Jeugdraad evenement
*************************************************************************************************
Vakanties basisschool De Bleek
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari 2017
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2017
Zomervakantie
24 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

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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Beckum maakt kennis met Boodschappen
Bezorgservice Hofstede
Geachte inwoners van Beckum,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u kennis te laten maken met
mijn rijdende winkel, Waarmee ik al ruim 30 jaar de inwoners van Hengelo
bedien, en voornemens ben binnenkort ook in Beckum te starten.
Dit betekent dat u gebruik kunt maken van een boodschappenservice aan huis.
(geen bezorgkosten). Ons assortiment is vergelijkbaar met die van de
supermarkt waarmee u verzekert ben van een goede kwaliteit.
Wij hebben brood van bakkerij Nollen, groente en fruit zo van de veiling,
dagverse zuivel en nog veel meer.
Wilt u gebruik maken van onze service neem dan contact op met
telefoonnummer; 06 20 7363 65. Of mail naar hofstede – zuivel@hetnet.nl
Op onze website www.hofstede-zuivel kunt u een assortiment lijst
downloaden.
Graag tot binnenkort. Hans Hofstede

Gezellige middag met piratenkoor in Momentum
Op zaterdag 11 maart 2017 hebben we in de namiddag in Momentum (
voormallige Marcelinuskerk) in Boekelo een gezellige middag met het
Melbuulnpiratenkoor uit Borne.
Dit Melbuulnpiratenkoor is bekend om Shanty liederen. Deze piraten hebben
een gevarieerd programma met zeemansliederen in diverse talen.
Voor informatie : Gerry Leferink 06-51170704

Lentedagen bij Brocante Kom Kiek’n en Atelier Pluizebol

Vrijdag 24 maart 13.00-17.00 uur, zaterdag 25 en zondag 26 maart 10.0017.00 uurGanzebosweg 300, 7548 PT Boekelo, 06-23499136

PIKANTJES…

overeenkomst tussen KALUSHNIKOV EN KALASHNIKOV
zijn beide van Russische makelij en deugen beide niet
beter een krielei in de haand dan tien èèn’eier in de loch
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CARNAVALSOPTOCHT BECKUMER SCHOOLJEUGD VRIJDAG JL.

CLIPPERS CREW CONCERT

WOENSDAG 5 APRIL WAPEN VAN BECKUM
ZAAL OPEN 19 UUR AANVANG 20 UUR
SPECIAAL CONCERT VOOR BECKUM EN OMSTREKEN
extra opbrengst voor speelplein bij basisschool De Bleek
entree slechts 5 euro, inclusief 1 consumptie bij de ingang

aanmelden of reserveren bij Martin Veldhuis
tel.06 25390965 of e-mail m-a-veldhuis@hetnet.nl
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