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
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

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
074-3676100

ADVERTENTIES
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;
1/4 pag. (47mm)= € 15,00;
1/2 pag. (97mm)= € 25,00;
1/1 pag. (196mm)= € 40,00
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.

Verdere data BBB uitgaven 2017
22 mrt – 26 apr – 24 mei – 28 jun – 20 sept – 25 okt – 22 nov – 20 dec.

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

39……………………………………3
‘’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…


Levenslust draait deze weken op volle toeren, ongeëvenaard succes
met extra uitvoeringen van; Willem wat he’j toch uutvrett’n?’
op dond.23 maart en zond. 2 april…



Voor de uitnodigingen voor Beckumer feestavond vrijdags met
Pinksterfeesten; zijn er nog adreswijzigingen van (oud) Beckumers?
Graag even doorgeven aan Ria Jannink; tel. 3676430 of mail;
r.jannink1@kpnplanet.nl



Ter info: zoals te lezen was in de BBB van januari is de
kerstmarktgroep gestopt met de organisatie van de jaarlijkse
Kerstmarkt. Er is een groepje enthousiastelingen die aan het
brainstormen is over de toekomst van de Kerstmarkt in Beckum. Wordt
vervolgd!



TVO JO 15 won met 1-2 bij Eibergen en staat prima op de 3e plaats,
maar JO-9-1 is na winst op GFC de fiere koploper.TVO45+ stuurde de
Zweef met een 8-4 nederlaag naar huis, het 4e haalde bakzeil bij UDI
en TVO2 deed zichzelf tekort. Na een sterke 2e helft ontglipte hun de
verdiende remise in de laatste minuten, 1-2 verlies tegen Eibergen3…



TVO1 begon bij Hector sterk, maar na de openingstreffer van Jorn
moest TVO terug. Na de gelijkmaker leek een remise in de maak, maar
zes minuten voor tijd werd een TVO aanval dubieus afgevlagd, waarna
uit de counter Hector zowaar 2-1 scoorde. TVO1 handbal verloor
verdiend van een feller Combinatie; 25-20…

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 APRIL!!!
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WAT U LEEST IN DEZE MAART BBB









































Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht
Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave
Proggiehoes het kan doorgaan!!
DVD te koop Corn festival
Vijf jaar ondernemersvereniging OVBO
Oud ijzeractie vd dartclub
Kledinginzameling Sam’s
Nieuw Dorpsplan 2.0 voor Beckum-Oele
Glasvezelnetwerk buitengebied start voor de zomer
Eerste ondernemer voor het voetlicht
Wist u datjes sportsnippers
Luk akkefietjes HekselmesienHarry
Opinie watis’twat
Oude bidprentjes gevraagd voor archief
TVO eieractie voor de handbaljeugd
Harrie en Ingrid laatste werkdag Proggiehoes
Zonnebloem Beckum intratuin-boottocht-ontmoetingsdag
Vrouw Actief Beckum actueel nieuws
Dodenherdenking opdat we niet vergeten
Groot paasvuur in Hoonhook
TVO tennis nieuwe banen en toernooi
Jaarvergadering Dorpsraad uitnodiging
Jeugdraad Darts & Sushi night
Landelijke opschoondag 25 maart
Marathon kaarten kruisjassen bij TVO
Misvieringen en Datumbank activiteitenagenda
Kennismaking boodschappenbezorgdienst
Kunstgrasvelden met rubberen korrels discussie gaat voort
Actie kerkbalans bemoedigend!
TVO tennisbestuur jaarvergadering
Zijlijn marathon kaarten
Verkiezingen zo werd in Beckum gestemd
Goede feesten, teleurstellende opbrengst
TVO steelt show in Boekelow carnavalsoptocht
Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren
Sv.TVO vrijwilligersavond komt allen!
Clippers Crew concert 5 april
Voetbalbeschouwing TVO bestuurstafel
Koningsdag Beckum 2017 het programma
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Proggiehoes, gaat het dan toch lukken?
Op dinsdag 28 februari werd in 't Proggiehoes een sterk staaltje
Noaberschap getoond.
Meer dan 100 mensen gaven gehoor aan de oproep van de werkgroep
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG). Het doel van de
bijeenkomst was vrijwilligers werven, om zodoende 't Proggiehoes te kunnen
openhouden. Ruim 80% (!) van de aanwezigen gaf zich ter plekke op als
vrijwilliger en ook in de dagen daarna bleven de aanmeldingen via de
dorpswebsite Beckum.nl binnenstromen. Meer dan 50 van hen, willen bij
meerdere taken ondersteunen! Ongekend en hartverwarmend!
Stichting Proggiehoes
Er wordt hard gewerkt aan het oprichten van de Stichting Proggiehoes die
zelfstandig de exploitatie van 't Proggiehoes gaat voortzetten. Deze stichting is
daarmee de rechtspersoon die ook de financiën beheert. Op dit moment zit er
nog geen euro in kas. Mochten er mensen zijn die geld willen doneren in deze
Stichting dan kan dat uiteraard. Uw donaties zijn van harte welkom en blijven
in het beheer van onze onafhankelijke stichting, Dorpsraad en kerk staan hier
100% los van. Voor het doneren zullen we binnenkort een rekeningnummer
bekend maken.
De werkgroep Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG) is
onderdeel van het Dorpsplan 2017-2020. TBG zet zich in voor het behouden
van 't Proggiehoes op korte termijn en het aanbod aan voorzieningen op lange
termijn. De korte termijn kijkt naar het voortzetten van de exploitatie van 't
Proggiehoes. De lange termijn kijkt breder; naar de toekomstige behoefte van
gemeenschapsgebouwen in Beckum en omstreken en is momenteel de
subsidiemogelijkheden aan het onderzoeken.
Aanleiding van dit alles is, zoals bekend, het besluit van de Heilige Geest
Parochie om te stoppen met de exploitatie van de horeca-activiteiten van 't
Proggiehoes. De werkgroep heeft al een aantal zeer constructieve gesprekken
gevoerd met het parochiebestuur en blijft ook de komende periode in gesprek
om de voorwaarden voor het overnemen van de exploitatie te bespreken. De
gesprekken kennen een zeer open en constructief karakter en beide partijen
zijn gefocust op de oplossing.
De insteek van de werkgroep TBG is dat 't Proggiehoes, zoals we dat allemaal
kennen, zonder concessies wordt voortgezet. Dat betekent dat wat er de
afgelopen jaren is georganiseerd, ook in de toekomst georganiseerd kan
blijven worden. Dus ook de mogelijkheid om er een privé (jubileum)feestje te
houden, blijft bestaan. Eventuele aanvragen voor de periode na 1 mei kunnen
nog steeds bij 't Proggiehoes worden gemeld en gereserveerd. De werkgroep
en op korte termijn de Stichting Proggiehoes, pakken uw aanvraag op.
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Volle bak op de bijeenkomst van 28 februari (foto: Facebook)

Het Stichtingsbestuur
Op donderdag 9 maart is het eerste bestuur van de Stichting't Proggiehoes
samengesteld. De volgende personen hebben zitting genomen in het bestuur:
Voorzitter: Aaron Leferink
Secretaris: Marianne ter Bekke
Penningmeester: Lobke Hofstede – Weernink
Onderhoud/Techniek: Harrie Jannink
Agenda/Sleutel beheer: Ine Veldhuis
Vrijwilligers: Henk Koster
Horeca: Harry van Bemmelen
Daarnaast kunnen de bestuursleden beschikken over de bestuursondersteuners
Hugo Asbreuk, Joop Kesler en Jolita Satink.
Website
't Proggiehoes krijgt, net als een tiental andere verenigingen/organisaties, een
gratis website aangeboden onder Beckum.nl. Op deze website, gesponsord
door Wouter Koenderink, zal binnenkort alle informatie over 't Proggiehoes te
vinden zijn. Ook hier laat Beckum zien dat we SAMEN sterk zijn.
We zijn er zeker nog niet
We constateren veel positieve ontwikkelingen, maar daarmee is het echt nog
niet definitief rond. In de komende periode zal veel werk verzet moeten
worden om het ook echt rond te krijgen. Iedereen die daarover ideeën heeft of
suggesties wil doen, kan mailen naar hulp@beckum.nl of contact zoeken met
Aaron Leferink (06-13519629), voorzitter werkgroep TBG. Ook vrijwilligers zijn
er nooit genoeg, dus schroom niet en meld je aan via Beckum.nl of bel.
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We vinden het belangrijk dat we u, onze achterban, goed op de hoogte
houden. Daarom publiceren wij op Beckum.nl en in de BBB.
Consumptiemunten Proggiehoes
Omdat nu nog niet zeker is of de bekende groene Proggiehoes munten in de
nieuwe exploitatie ook gebruikt gaan worden, adviseren we iedereen die nog
munten heeft, deze uiterlijk 30 april in te leveren bij 't Proggiehoes. Het
aankoopbedrag wordt dan vergoed of men kan er een consumptie voor krijgen.
We vinden het belangrijk dat we u, onze achterban, goed op de hoogte
houden. Daarom publiceren wij op Beckum.nl en in de BBB.

Namens de werkgroep, Aaron Leferink

DVD Corn County Festival
Van het Corn County Festival zijn video opnames samengevoegd op een dvd
van 60 minuten speeltijd. De hakselmiddag, een stukje van het symposium en
de voorbereidingen zijn te zien. Kosten van de dvd zijn € 10. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij Jeroen Wijlens via 0630061708 of
jeroenwijlens@gmail.com.

5 jaar ondernemersvereniging in Beckum en Oele
De Ondernemersvereniging voor Beckum en Oele
gaat dit jaar het 5e verenigingsjaar in en heeft op 15
februari 2017 haar Algemene Ledenvergadering
gehouden.
De avond werd door ruim 60 leden bezocht. Dit keer werden
we door de gastheren Mark en Bart Asbroek van Autobedrijf Auto Asbroek
ontvangen en heeft Martin Kaspers van Megaspies ons getrakteerd op zijn
gelijkluidende vleesgerecht.
Rob ten Vregelaar blikte in de ALV terug op het verenigingsjaar. De
bijeenkomsten waren goed bezocht, onder andere bij Eissink Plafonds en de
Flierveldshoeve. Voorts waren sprekers te gast, bijvoorbeeld Maurice Beijk die
sprak over duurzaam ondernemen en "zijn" project Unipro, de meest duurzame
fabriek. En natuurlijk niet te vergeten "het rondje Oele" waar een aantal
ondernemers uit Oele werden bezocht door de leden.
De vereniging draait al jaren stabiel met gemiddeld 95 leden en er is een zeer
gering verloop met vertrekkende leden en aanwas van nieuwe leden. Zoals in
alle jaarvergaderingen heeft Martin Hengelman de financiële zaken
gepresenteerd met als eindconclusie dat de boekhouding goed op orde is en de
OVBO een financieel supergezonde vereniging is. Rob dankte de bestuursleden
voor hun werkzaamheden die ze naast hun andere werk en privétijd toch elke
keer weer met zoveel enthousiasme doen. De ondernemers waren het hier
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helemaal mee eens gezien het applaus. Mocht u als BBB-lezer meer willen
weten hoe het allemaal in elkaar steekt, kijk dan eens op www.ovbo.nu. De
site gaat overigens aangepast worden, net als Facebook, nu Stef Dijkstra in het
bestuur is toegetreden. Hij neemt de plaats in van Helga Leferink die het
bestuur heeft verlaten.

Grote opkomst bij jaarvergadering OVBO
Het tweede deel van de avond werd ingeluid door een korte en krachtige
presentatie van Mark Asbroek over het autobedrijf dat hij samen met zijn broer
Bart runt. En het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd door Martin
Kaspers met "zijn ondernemersverhaal" afgesloten. De tijd daartussen werd
ingevuld met een thema dat ging over de identiteit van de OVBO. Is die nog
steeds naar wens na vijf jaar bezig zijn met elkaar? Doen we nog steeds de
juiste dingen, zijn de bijeenkomsten nog attractief en zinvol, kan de OVBO
meer naar "buiten toe" van zich laten horen? Aan de hand van een aantal
thema's die door Rob centraal werden toegelicht gingen de leden in zeven
kleinere groepen met elkaar in gesprek. Later op de avond werd de conclusie
al getrokken dat dit een zeer geslaagde vorm is om onderwerpen te bespreken
en om elkaar nog beter te leren kennen. Angela Morsink heeft de resultaten
die avond verzameld en ze zullen in de bestuursvergaderingen verder worden
uitgewerkt. Al met al weer een geslaagde ondernemersbijeenkomst.

Rob ten Vregelaar, voorzitter OVBO

Oud ijzer actie Anti Roos

Zaterdag 15 april vanaf 8.30 uur kan al het overtollige oude ijzer weer
ingeleverd worden op het feestterrein van de Stichting Zomerfeesten Beckum.
De meest charmante leden van Dartclub Anti Roos halen het oude ijzer ook
thuis op. U kunt contact opnemen hiervoor met Peter Koster, 06-27428602.
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Kledinginzameling bij ‘t Proggiehoes

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Op

zaterdag 1 april van 10.00-12.00 uur
vindt de kledinginzamelingsactie plaats. U
kunt dan uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij ’t
Proggiehoes.
Met de opbrengsten van deze actie steunen we de hulp aan 500 Nepalese
families, vooral vrouwen en kinderen, die door aardbevingen en
overstromingen noodgedwongen hun dorp hebben moeten verlaten. De hulp
bestaat uit schoon drinkwater, voldoende eten, een dak boven het hoofd en
trainingen zodat deze ontheemde Nepalezen weer zelf een toekomst kunnen
opbouwen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt
u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 088-2080100. Sam’s
Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste,
charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt
dit ondersteund door 1.200 vrijwilligers.

Het nieuwe Dorpsplan Beckum Oele
DE EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET

De 12 agendapunten voor het nieuwe dorpsplan zijn:
1. Kleinschalige woningbouw
2. Behouden brede school; open houden, renoveren of nieuwbouw
basisschool
3. Verbetering openbare inrichting bij Kings Wok en Beckum Palace
4. Sport betaalbaar houden
5. Verbetering bestrating
6. Her-/nevenbestemming Kerk, toekomst Beckumer
gemeenschapsgebouwen (Proggiehoes)
7. Glasvezel buiten gebied
8. Haaksbergerstraat N739
9. Aanpak afval
10. Aanleg verbetering en veiliger fietspaden
11. Stichting Beckum
12. Zichtwal A35
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De volgende werkgroepen kunnen nog mensen gebruiken:
- Werkgroep verbetering openbare inrichting Kings Wok etc.
- Werkgroep afval
De Dorpsraad Beckum en de werkgroep zijn nog bezig met het opstellen van
het convenant waarna ondertekening volgt. De eerste bijeenkomst van de
stuurgroep is geweest. Hier hebben we de planning van de vergaderingen
vastgesteld. Deze zijn:
27 maart: Stuurgroep + werkgroepen in ’t Proggiehoes;
26 juni: Stuurgroep bij Johan Harink;
25 september: Stuurgroep + werkgroepen De Schole in Oele;
27 november: Stuurgroep bij Johan.
Op de eerstvolgende vergadering zullen we het hebben over de communicatie
Actuele zaken
Op 7 maart is de zichtwal in de Hengelose gemeenteraad aan de orde geweest.
Hierna zijn alle hobbels genomen en kan de aanleg beginnen. De raad stelt de
structuurvisie Twickel vast en hiermee wordt aangegeven dat de grond een
nuttige bestemming heeft. Dit is nodig in verband met wet beheer
bodemkwaliteit. Ook wordt de verkregen subsidie €220.000 overgedragen aan
de grondbank (Plegt-Vos).

Johan Harink

Ondernemer voor het voetlicht
Met het voor het eerst verschijnen in deze BBB
komt er vervolgens in nagenoeg elke uitgave een
interview met een ondernemer die lid is van de
OVBO, de ondernemersvereniging voor Beckum en
Oele. De voorzitter van de OVBO, Rob ten
Vregelaar, gaat hiervoor in gesprek met de
ondernemer en ‘van alles en nog wat’ komt aan de orde. De nadruk ligt op
ondernemerschap en de persoon achter de ondernemer. Soms zal er in
zogenaamd vakjargon geschreven zijn, in tekst die voor ondernemers heel
herkenbaar is maar voor de gemiddelde BBB-lezer misschien onbegrijpelijk is.
Als OVBO bestuur zijn we daarom benieuwd naar jullie mening over deze
interviews. Mochten jullie, als lezers van dit blad, willen reageren dan kan dat.
Op onze site www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden vermeld en anders
via de redactie van BBB.
De spits wordt afgebeten door Stef Dijkstra, voor de voetballiefhebbers geen
onbekende want hij speelt als spits bij de TVO voetbalselectie. Stef is mede-
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eigenaar van het bedrijf Lijnrecht
Reclamemakers,
een
full-service
reclamebureau
in
Enschede
gevestigd. Lijnrecht is volgens Stef
een bewust gekozen naam en ook de
toevoeging Reclamemakers in de
bedrijfsnaam is heel bewust gekozen.
"In onze wereld zie je veel namen
voorbijkomen met communicatie en
marketing in zich, je beland al snel in
een soort zweverig gebeuren, maar
uiteindelijk draait het om reclame. En
dat doen we zonder al te veel gedoe,
we zijn direct, werken snel, zonder
omwegen" lijnrecht aldus Stef.
De onderneming bestaat twee jaar en
is niet georganiseerd als een
reguliere bedrijfsorganisatie. Stef
noemt
dit
een
zogenaamde
cellenstructuur. Elke cel is een eigen onderneming en heeft een eigen winsten verliesrekening. Lijnrecht Reclamemakers is de hoofdonderneming met
meerdere cellen. Elke cel heeft zijn eigen specialisme. Lijnrecht Interactief B.V.
is de cel waar Stef samen met een compagnon eigenaar van is. Het
specialisme van Interactief is online marketing. Digitale nieuwsbrieven
samenstellen, websites bouwen en onderhouden, adverteren in Google, sneller
gevonden worden in Google zijn de dagelijkse activiteiten. Het bijzondere in
deze organisatiestructuur is dat elke eigenaar van zo'n cel volledig
verantwoordelijk is voor zijn eigen business. Alleen daarom al zal hij dit goed
willen doen. Voor zichzelf in financieel opzicht en voor de klant als het over het
eindresultaat gaat.
Lijnrecht probeert zich te onderscheiden door altijd ‘door te vragen’. Komt er
een klant bij Stef, voor bijvoorbeeld alleen een website, dan wordt er
doorgevraagd! Want is deze klant wel geholpen met een website of
vernieuwde website? Of wordt er geconstateerd dat de verandering op
bijvoorbeeld strategisch niveau dient plaats te vinden. Lijnrecht wil samen met
de klant tot de kern van het ‘communicatievraagstuk’ komen en hiermee de
klant echt te helpen. Omdat er met meerdere cellen wordt gewerkt kan
Lijnrecht grotere projecten aan.
Bij de grotere MKB-klanten wordt over het algemeen professioneler over
marketing nagedacht. Het is belangrijk dat je dan als reclameonderneming op
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strategisch niveau binnen kunt komen. Mee kunt praten over positionering,
over strategische keuzes die gemaakt moeten worden, de strategische
planning en de uitwerking hiervan. Dat zou Stef alleen met zijn specialisme
online marketing niet kunnen. Maar onder de naam Lijnrecht Reclamemakers,
dus gezamenlijk met meerdere specialismen, lukt dat wel.
De groeiambities zijn hoog, meer grotere klanten en meer vakmensen.
Vanwege allerlei risico's die je loopt, zoals bedrijfsaansprakelijkheid en het
scheiden van zakelijk en privé is de B.V. structuur als organisatievorm gekozen
en heeft Stef duidelijk niet gekozen om als ZZP-er te werken. Om het wat
begrijpelijker te maken; stel dat een webshop plat gaat en deze webshop
daardoor handel mist, dan bestaat de kans dat de gemiste omzet bij de
webshopbouwer geclaimd gaat worden. Dat wil sowieso niet en al helemaal
niet als je daar privé voor zou moeten opdraaien.
De klanten die Lijnrecht bedient zitten in diverse bedrijfssectoren, dus Lijnrecht
is in die zin niet alleen gespecialiseerd in voeding of machinebouw of
gemeentes. De variatie zit in de omvang van de bedrijven met een voorkeur
voor middelgrote bedrijven, zo'n 10 tot 250 medewerkers en met een eigen
marketingafdeling of -medewerker. In deze sector ligt ook de ambitie om te
groeien. Voorwaarde is wel dat de klant de toegevoegde waarde van marketing
moet zien omdat Lijnrecht dit motivatie-traject niet wil invullen. Stef heeft de
ambitie dat Lijnrecht over vijf jaar in Twente een onderscheidende en
gerenommeerde naam is. Met een positionering als een reclamemaker zonder
fratsen en poespas.
Stef vertelt dat hij weleens feedback krijgt. Hij gaat niet los met bruisende
ideeën. Stef is meer een rationeel type, introvert, bedachtzaam, hardwerkend
en positief ingesteld. Stef en zijn compagnon vullen elkaar goed aan want zijn
compagnon ziet juist de kansen, is meer van de ideeën en vooral naar buiten
toe gericht om klanten te werven. Stef zit ook meer aan de technische kant
binnen het bedrijf.
Als geboren en getogen Beckumer is Stef inmiddels 30 jaar oud, single en
gestudeerd aan Hogeschool Arnhem en Nijmegen met als opleiding
Communication and Multimedia Design. Dit is een conceptuele richting maar
uiteindelijk is Stef toch door zijn werk aan de uitvoerende kant terecht
gekomen. Dat bevalt goed en is eigenlijk best wel bijzonder. Want met zijn
studiekennis kan Stef goed met de klant en zijn collega’s meedenken. Stef doet
dus de technische kant van de opdracht. "Dat technische werk heb ik me zelf
helemaal aangeleerd", aldus Stef.
Op dit moment is Stef thuiswonend maar wel op zoek naar een eigen huis. Stef
vertelt dat dit voor een jonge vent met één inkomen best wel lastig is in
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Beckum. In Beckum is het aanbod voor starterswoningen gering. Hierdoor zal
het, ook vanwege zijn vriendenkring, wel Hengelo gaan worden. Gelukkig is de
hypotheekverstrekking voor ondernemers versoepeld, dit heeft hij gehoord
tijdens zijn informatievraag. Als werknemer met een vast arbeidscontract heb
je voor de hypotheekverstrekker een vaste inkomenszekerheid. Maar als
ondernemer is die zekerheid veel lastiger om aan te tonen. Hiervoor moet je
dus allerlei intern onderzoek laten doen en dit moet door accountants bij de
hypotheekverstrekker worden ingediend.
Stef kan werk en vrije tijd goed scheiden. "Ontspanning is belangrijk om je
daarna weer te kunnen focussen". Net als werk is vrije tijd ook goed te
plannen. Naast voetbal is vissen erg belangrijk in Stef zijn vrijetijdsbesteding.
Niet alleen aan de waterkant een hengeltje werpen maar ook echt verdiepen in
welke vis waar zwemt en deze vis dan ook willen vangen. Maar altijd de vis
weer teruggooien en niet, zoals veel Polen en Duitsers doen, vangen en
opeten.
Tot slot: Wat zou je Beckum en Oele wensen?
Het voortbestaan van de beide woonomgevingen. In die zin dat het
aantrekkelijk is om er te wonen, met de voorzieningen voor de directe en
eerste levensbehoeftes. Dat deze voorzieningen ook betaalbaar zijn voor de
diverse generaties.

Rob ten Vregelaar, Voorzitter OVBO

Nieuws van Vrouw Actief Beckum

Heerlijk af en toe alweer een dagje voorjaar…, we kunnen niet
wachten! Even een korte terugblik: in januari zijn we met 68
dames op bezoek geweest bij bakkerij Nollen in Hengevelde.
We kregen een duidelijke uitleg en rondleiding en gingen met
een tas vol lekkers weer huiswaarts. Het was een geslaagde
middag. In februari was het tijd om creatief bezig te zijn. Dit
jaar hebben Peter en Erik van Lilium uit Haaksbergen ons
begeleid met het maken van een mooi voorjaars bloemstuk.

Het was druk (bijna 60 deelneemsters) en gezellig in ’t Proggiehoes. Na afloop
ging iedereen tevreden en met iets moois - om van na te genieten - naar huis.
In de maand maart even geen programma voor Vrouw Actief. Wel heeft het
bestuur begin maart haar jaarlijkse vergadering met de buurtverenigingen
gehad. Altijd leuk en leerzaam om de nodige informatie uit te wisselen. Er zijn
een paar leuke tips voorbij gekomen, wie weet gaan we hier nog iets mee
doen. Op 11 april is iedereen weer van harte welkom bij onze eerstvolgende b
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bijeenkomst. Marianne Wolkotte komt ons iets vertellen over haar relatie met
Gambia. Ze zal diverse producten uit Gambia meenemen om er over te
vertellen en om te verkopen. Ook bestaat voor de leden de mogelijkheid om
het project van Marianne (financieel) te steunen. En dan loopt het seizoen
alweer bijna ten einde; in mei gaan we nog wandelen in de wijk Roombeek in
Enschede en in juni een dagje op stap, samen met de fiets erop uit! Opgeven
voor deze activiteiten kan vanaf onze volgende bijeenkomst. Groetjes en tot
snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Met de Zonnebloem naar Intratuin
De Zonnebloem Organiseert op donderdag 6 april een
morgen naar Intratuin Enschede. Gasten die het leuk
vinden, kunnen zich opgeven bij Marian Jannink (0743676372) of Els Harink (074-3676574). U wordt opgehaald
en thuis gebracht. De kosten zijn € 5,00 inclusief kop
koffie met wat lekkers.

De Zonnebloem, afdeling Beckum

Ontmoetingsdag Beckum/Bentelo/Hengevelde
Op woensdag 26 april organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum,
Bentelo en Hengevelde de jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere
‘oudere’ die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag van ontmoeten en
oude bekenden zien. Daar wilt u toch ook bij zijn?
Deze dag van gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden in Café- Restaurant
Assink te Hengevelde. Vanaf 10.00 uur bent u daar van harte welkom. We
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beginnen met een kopje koffie met iets lekkers. Daarna is het tijd voor een
overweging, die wordt verzorgd door Pastor Doornbusch. Dan volgt het
borreluurtje met aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u onder het
genot van een drankje genieten van een ontspannende verrassing en de loterij.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag incl. koffie/thee, drankje en diner
zijn € 30 per persoon, te voldoen bij opgave.
Hebt u belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Mariet
Eijsink, tel. 074-3676498.

Zonnebloem boottocht regio Zonnehof

Op dinsdag 30 mei 2017 gaan we weer
een dag weg 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 voor
koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en
hapjes gezorgd.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
verzorgen graag voor u een mooi
dagje uit!
Opgave voor 30 april bij Els Harink 074-3676574 of bij een van de andere
vrijwilligsters van de afdeling Zonnebloem Beckum.

…Opdat wij niet vergeten…
Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 20 april de jaarlijkse
herdenking van de slachtoffers van oorlogen en geweld
bij te wonen. Deze wordt gehouden bij het
herdenkingsmonument van de Indiëgangers op de
begraafplaats in Beckum. We vertrekken om 19.00
uur, samen met de kinderen van groep 8 van
basisschool “de Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij de
school. U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook
rechtstreeks naar het monument op de begraafplaats
gaan. Als u wilt, mag u een rode roos (zonder
verpakking) meebrengen en deze plaatsen bij het
monument.
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking
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Paasvuur Hoonhook
Beste buurtbewoners,
De carnaval is weer voorbij dus we gaan weer met rasse schreden richting
Pasen. Tijd dus om ons weer op te maken voor het jaarlijkse traditionele
‘poasveur’, wederom op het hoge stuk land op ’n Es van H. Scholten.
Mocht u hout willen komen brengen dan kan dit op zaterdag 8 april van
12:00 t/m 15:00 uur. Als u op een ander tijdstip hout wilt komen brengen
dan kunt u contact opnemen met René Veldhuis of Rick Morsink.
(06-55077217 of 06-52611228)’.
Zaterdag 15 april kan er geen hout meer gebracht worden.
We willen nogmaals benadrukken dat het gaat om snoeihout. Dus geen
stomm’s, palen of andere rotzooi zodat we ook in de toekomst deze traditie in
stand kunnen blijven houden!!!
Ook dit jaar mogen de kinderen (in het bijzijn van een ouder), met een door
hun zelfgemaakte fakkel het paasvuur helpen aansteken. Dit zal gebeuren op
1ee paasdag, zo rond ‘tweeduuster’. Dit alles kunt u gaan aanschouwen
onder het genot van een drankje en een warm hapje die op het terrein
verkrijgbaar zijn met de welbekende Hoonhook muntjes. Voor de kinderen is er
een gratis broodje knakworst. Hiervoor krijgen ze een bonnetje op school.
In ieder geval tot ziens op 1e paasdag.0

Het Hoonhook-bestuur

Uitnodiging TVO Tennis
De vernieuwde banen liggen er
prachtig bij en wij willen u
uitnodigen om eens een balletje te
slaan! In het weekend van 25 en 26
maart worden de vernieuwde banen
officieel geopend. Voor u de kans om kennis
te maken met tennis. De officiële opening
vindt plaats op zondag 26 maart om 13.00
uur. Op zaterdag 25 maart vanaf 13.30 uur is er een kennismakingstoernooi voor de
jeugd van 8 t/m 16 jaar uit Beckum. Je kunt je nog opgeven tot uiterlijk vrijdag 24
maart bij Margreeth van der Schouw: (margreeth.vanderschouw@outlook.com). Graag
je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd vermelden. Op zondag 26 maart vanaf
13.00 uur houden wij het traditionele introductietoernooi voor leden met een introducé.
Opgeven tot 24 maart bij: Erik Kleinsman
Arend ten Barge
erikkleinsman@planet.nl arendtenbarge@home.nl
06-51998869
06-22491623
Ook dit jaar is het weer mogelijk tennisles te nemen. Meer informatie over de
tennislessen of over TVO Tennis kunt u krijgen bij René Vijn, rvijn@home.nl of
telefonisch 06-11129269.
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Bidprentjes
Het Historisch Archief Beckum e.o. verzamelt naast krantenknipsel en foto’s
ook bidprentjes. Nu hebben we in de loop der jaren bidprentjes ontvangen
waarvan het Archief kopieën heeft gemaakt en de originelen weer heeft
teruggegeven aan de familie. We zoeken de originele prentjes van
onderstaande personen. Wie kan ons helpen? Graag contact opnemen met
Fien Breteler, telefoon 074-3676246.
NAMEN

GEHUWD MET

OVERLEDEN

Maria v.d. Aa
Arnoldus Aarnink
Johannes Aarnink
Gerhardus R.A. Alink
Johanna Maria Annink
Herman Arkink
Bernhardus Asbreuk
Hendrikus Joh. Asbreuk
Gerhardus ter Avest
Truusje ter Avest
Gerhardus Joh. Bake
Johanna G. Bekkedam
Johanna Cat. Bleumer
Gerhardus Ant. Boenders
Johannes Hend. Boenders
Johanna Boonk
Bernardina Bos

H.J. Boenders
M. Isvort

1915-17-02
1884-13-11
1906-08-10
1968-29-10
1960-30-06
1970-26-12
1921-22-01
2002-12-03
1942-21-08
1957-20-07
1939-09-04
-20-07
1955-06-04
1938-26-03
1947-08-10
1916-15-11

Egbertus G.J. ten Bos
Theodorus G.M. Botterhuis
Harrie Botterhuis
Gerharda Ch. Botterhuis
Henrica Bouwman
Antonius ter Braak
Johanna G. ter Braak
Margaretha G. ter Braak

Anna Sluimer
H.J. Boenders
G.J. Keizers
G. ten Dam
M. Diepenmaat
J.G. Konink
B. Landewe
G.J. Ottink
A.A. Engelberts
H.J. Nijland
J.H. Messelink
G.J. Groothuis/
J.H. Scholten
Truus Peters
H. Diepenmaat
J.A. Nunnink
J.B. Ezendam
J.H. Horkenborg

1915-25-04
2000-12-04
1951-26-04
1947-19-02
1933-16-07
1883-07-02
1929-26-03
1946-28-02
1938-15-01

TVO Eieractie op woensdag 12 april
Dit jaar is de eieractie van TVO Handbal niet op zaterdag maar op woensdag
12 april. Tussen 16:00 en 20:00 uur komt de TVO jeugd weer langs de deur
om de kakelverse eieren te verkopen. Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door de fa. Goselink.
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Laatste werkdag Harry en Ingrid
Op 30 april zal onze laatste werkdag zijn in ’t Proggiehoes.
Daarom hebben wij, Ingrid en Harry van Bemmelen, een
bandje geregeld: Bettie Bravo. Deze band treedt op vanaf
16.00 uur. Zie www.bettiebravo.com.
Bij dezen zijn alle verenigingen en mensen uit Beckum die
gebruik maken van ’t Proggiehoes uitgenodigd om samen
met ons het glas te heffen tussen 15.00-19.30 uur.
Ook is deze middag gelegenheid om uw laatste munten in
te leveren of op te maken.

Ingrid en Harry van Bemmelen

DORPSRAAD BECKUM

Jeugdraad: Darts & Sushi Night
Op 21 april om 19.30 uur moet het gebeuren.
Terwijl alle fanatiekelingen tijdens het darttoernooi
strijden om de felbegeerde eerste prijs, maken de
dames en andere sushi lovers overheerlijke sushi!
Locatie: ’t Proggiehoes.
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25 MAART LANDELIJKE OPSCHOONDAG !
Zaterdag 25 maart is het weer landelijke opschoondag. Uiteraard
willen we ook u de mogelijkheid bieden om uw steentje bij te dragen.
Vanaf 10 uur kunt u bij 't Proggiehoes prikstokken en afvalzakken afhalen en
een ronde door Beckum maken. In tegenstelling tot andere jaren zal de
opruimactie niet vanuit Beckum gecoordineerd worden en zal de gemeente
Hengelo niet op verschillende plaatsen de gevulde afvalzakken afhalen. Wij
verzoeken u dan ook deze aan het eind van uw ronde te deponeren bij 't
Proggiehoes. De gemeente Hengelo wordt gevraagd daar het afval, wat
verzameld is tijdens de opschoondag, af te halen. Zo rond de klok van 12
verwachten we u terug bij 't Proggiehoes en is er een kleine versnapering.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan een schoon Beckum.
Schoonmaken met de kinderen
De landelijke opschoondag op 25 maart valt samen met een groot aantal
activiteiten die georganiseerd zijn voor de kinderen in en rondom Beckum. De
opkomst is hierdoor al jaren tegenvallend. Toch is het belangrijk om de
kinderen te betrekken bij het schoonhouden van onze leefomgeving. Daarom
wordt in samenspraak met basisschool De Bleek gekeken naar een alternatieve
datum waarop alle schoolkinderen van Beckum aan de schoonmaak kunnen.
We houden u hiervan op de hoogte.

Dorpsplan 2017-2020 Werkgroep Afval

5e Marathon Kruisjassen bij TVO
Zaterdag 25 februari werd voor de 5e keer een marathon kruisjaswedstrijd
georganiseerd in het Geertman. Kruisjassen van ’s morgens 10.00 uur tot
’s avonds 22.00 uur. Met het maximum aantal van 52 deelnemers uit Beckum
en omgeving maar ook van verder weg, uit de vijfhoek Rekken, Losser,
Bornebroek, Enter, Markelo. Deze werden in de kantine weer prima verzorgd
door Bennie Hoesstee en Trudie Mentink. Een nieuw wedstrijdsecretariaat
gevormd door Mies Veldhuis en Bente Lansink Rotgerink die zorgden voor een
correct wedstrijdverloop. Hennie Vossebeld had weer een uitstekend
wedstrijdschema in elkaar had gezet. Er konden 25 rondes worden
gespeeld. Dat wil zeggen dat elke deelnemer 200 partijen heeft gekruisjast.
Rond 22.00 uur konden de prachtige prijzen van onze prijssponsoren uitgereikt
worden. De totaal scorelijst hangt in de kantine van ’t Geertman aan het
prikbord.
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Op de foto v.l.n.r. Wiecher Bannink, Bert Hospers, Jan Haan
Plaats
1
2
3
4

punten
16578
16284
16259
16137

naam
Bert Hospers
Wiecher Bannink
Jan Haan
Gerard Workel

Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die nu
voor het eerst en in de toekomst op carnavalszaterdag is gehouden. Volgend
jaar dus op zaterdag 10 februari 2018. Nogmaals dank voor de deelname, aan
de vrijwilligers en aan alle prijssponsoren.

De organisatie; Cor Koppelman en Arend ten Barge

Luk akkefietjes
Ik wil ’t met oe goodveen’ efkes heb’n oawer dat reis’n rechtewoard. (En a’j ’t
neet goodveend mo’j oe ok ma schik’n dat mo’j…) Hoo wieder vot hoo mooier,
hoo langer vot hoo mooier. Het volk is kats op ’t rabat. Joa, en dan op
verschil’nde menier’n; met ne slepkök’n (zonne karivan), met ne kemper, de
vleegmesien’, op kroes met zo’n groot schip noar het wiede Noord’n of de
Karriebiejen of gewoon bekpekk’n en ’n pa moand de wiede weareld in met
aamper ne rugzak op’n nek’n. Dat was vrogger wal aans, dat was’t. Ne wekke
kampear’n (mangs krepear’n met dat koole wear) of ne dag nor de Waarbeek,
Buursermeartje, Luuwsleare met den groot’n speeltuin (woar noe den Sjanghai
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Chinees zit net veur Hoksebarge) of Helndoar’n is al hillemoal oet de tied. Joa,
dan hei’j rechtewoad ok dee Bed en Brekfest mode; gewoon bie’n boer in
zonne umgebouwde schuure kö’j oe ’n pa dage vermaak’n. A’j ’n betje pech
hebt. lolt oe smons de beeste wakker in de weere noast de boerderieje, mer
afijn.
Oh ja, ha’k nog verget’n; assie luk holderdebolder bunt in’ kop en ’t efkes nig
zeet zit’n of – kan ok poo wisse - assie met’n bei’n luk bekkerieje hebt, oe zölf
in de logearkamer mot sloap’n of hellig met de steule goat smiet’n, mö’j bie
zo’n welnuss dinge wean. Doar goat ze oe ’n godgaanske dag verwèè’n. Ie wot
onmeuning in de watt’n leg, dat wo’j. Ie wo’t vertroeteld as’n pasgeboar’n
schoaplam. Assie doar oetkomt, bu’j herboar’n en kö’j d’r wear oolderwets
teengan.
Dan smear ie zölf de stoete smons, loa’j ’t meenske ling’n en doot de ofwaske.
Dan bu’j wear in stoat um ne buunder groond in moestuin in één dag met de
schuppe um te poolder. Wa´k ma zeng wol, hek oeleu noe net verteelt.
Effen deenk’n, potdaampmie, ik dwaale gleuf ik kats of. Woar gung ’t ok al
wier oawer. Oh ja schöt mie wear te bin’n. Dat reis’n rechtewoard; aln’s mot
kön’n, of’t gin geeld kost. Ik zol zeng; doot gewoon wat oe oetkeump en loat
oe nig gek maak’n deur zonne ooln knosterpot. Merre, hoold de haane wa
good op de knippe!

HekselmesienHarry

‘Kom ook 24 maart kennismaken
met de nieuwe melkboer’
Hallo inwoners van Beckum,
In de vorige editie van Beckum Beter Bekeken
heb ik mij al kort aan u voorgesteld. Graag wil
ik jullie persoonlijk mijn assortiment laten zien.
Ik sta met mijn rijdende winkel op
vrijdagmiddag 24 maart a.s. vanaf 14.00
uur tot 15.30 uur bij de kerk in Beckum
zodat jullie allemaal even langs kunnen komen
en kennismaken.
Ons assortiment is vergelijkbaar met die van
de supermarkt waarmee u verzekert bent van
een goede kwaliteit. Wij hebben brood van
bakkerij Nollen, groente en fruit zo van de
veiling, dagverse zuivel en nog veel meer.
Graag tot 24 maart a.s. in Beckum.

Hans Hofstede, telefoon 06-20736365
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Gewoon BECKUM live….

Glasvezel: na zomer start aanleg
Mogelijk hebt u het al vernomen: nadat de aanleg van glasvezel voor het
buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser vertraging heeft
opgelopen, is het dan nu toch zo ver. Nog voor de zomer kunt u zich
inschrijven voor een glasvezelabonnement, waarna in september van dit jaar
met de aanleg wordt begonnen. Dat betekent dat in de loop van 2018 het
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 3, 2017
pagina 21

gehele buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser kan
beschikken over snel internet. Graag informeren we u over de afspraken die
we met CIF hebben gemaakt.
Nieuw aanbod
CIF legt op grootschalige wijze een glasvezelnetwerk aan in het buitengebied.
Na enkele succesvolle campagnes in andere gemeenten heeft CIF echter een
pas op de plaats moeten maken vanwege de aanlegkosten die in het
buitengebied hoger zijn dan vooraf verwacht. CIF betreurt die vertraging maar
komt nu met een nieuw bod en een nieuwe planning. Het nieuwe aanbod is
naar onze mening beter dan het voorstel dat er lag. Zo is er niet langer sprake
van dure maatwerkoplossingen voor vier procent van de adressen in ons
gebied maar geldt het bod voor álle bewoners van het buitengebied, met
uitzondering van adressen met een Ziggo-aansluiting. Bovendien kunt u in het
nieuwe bod uw vastrechtvergoeding afkopen tegen een zeer scherp tarief,
waarmee u uiteindelijk goedkoper uit bent dat met het vorige bod van CIF.
Vastrechtvergoeding
Het aanbod dat CIF nu doet bestaat uit twee varianten (incl. btw): een
vastrechtvergoeding van € 12,50 per maand óf eenmalig € 1.600 waarmee u
de vastrechtvergoeding afkoopt. Deze afkoopmogelijkheid maakt het nieuwe
bod naar onze mening aantrekkelijker dan het vorige bod. In plaats van een
eeuwigdurende maandelijkse vergoeding bent u nu namelijk omgerekend na
circa tien en een half jaar uit de kosten. De mogelijkheid om die vergoeding af
te kopen blijft te allen tijde bestaan, dus ook in een later stadium. Overigens
wordt de glasvezelaansluiting alleen tot in huis aangelegd bij bewoners die zich
tijdens de vraagbundeling aanmelden voor een abonnement. Bewoners die in
een later stadium alsnog willen overstappen op glasvezel betalen bovenop de
genoemde kosten een bijdrage van € 995 plus eventuele meerkosten voor de
werkzaamheden. Tijdig inschrijven voor glasvezel bespaart u dus veel geld.
Start inschrijving en aanleg
Voor de zomer wordt de campagne Glasvezel buitenaf afgerond. Als minimaal
50% van alle adressen zich inschrijft voor een glasvezelabonnement wordt al in
september begonnen met de aanleg. Het buitengebied van Haaksbergen,
Hengelo, Enschede en Losser beschikt daarmee in de loop van volgend jaar
over snel internet.
Informatieavonden
CIF houdt samen met TwenteGlas dit voorjaar informatieavonden over de
voordelen en de aanleg van glasvezel. Daarbij zijn ook de providers aanwezig
die u uitleg geven over hun diensten. De uitnodiging hiervoor ontvangt u dit
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voorjaar van CIF. Wij heten u dan graag welkom, want samen maken we ons
sterk voor snel internet in het buitengebied!

Unieke Twentse Tuigpaarden dag
in Ambt Delden op 8 april
Zaterdag 8 april organiseert Stichting Tuigpaarden Twente bij het prachtige
Paardensportcentrum De Hoffmeijer in Ambt Delden weer haar jaarlijkse
grootse paardensportevenement: De Twentse Tuigpaardendag. Dit
bijzonder veelzijdige evenement is uniek, zeker in deze omgeving. Er komen
veel KWPN tuigpaardhengsten naar Ambt Delden waaronder de complete
jaargang tuigpaardhengsten 2016. Ook staat voor fokhengsten het
Kampioenschap aan de lange lijnen op het spel. En er komen natuurlijk weer
tuigpaardnieuwelingen. Deze debuterende tuigpaarden zijn altijd grote
publiekstrekkers en zij zullen weer strijden om de felbegeerde Beker van Ambt
Delden. Vorig kon Lambertus Huckriede uit Enschede met zijn nieuweling
Hubert het gehele nationale deelnemersveld achter zich houden en voor deze
winnaar werd na de uitermate spannende Grande Finale aan het einde van de
avond dan ook het Twents Volkslied gespeeld zoals overigens al vele malen
gebeurde. Voorts zijn er diverse rubrieken voor oudere tuigpaarden met als
hoogtepunt De Prijs der Besten. De tuigpaarden onder het zadel zorgen altijd
voor veel spektakel maar het zal ook genieten worden van de Hackney’s. Van
deze luxe concourspaardjes komen er ook nieuwelingen naar Ambt Delden
maar daarnaast komen ook de ervaren wedstrijd-Hackney’s zich in diverse
rubrieken aangespannen showen.
Deze unieke dag, die begint om 16.00 uur, mag u beslist niet missen.

Paardensportcentrum De Hoffmeijer, Hoffmeijerweg 10, Ambt Delden.

Kunstgrasvelden met rubberen korrels,
de discussie gaat voort
Het is wat met die rubberkorrels in kunstgrasvelden. Hebben we net de hausse
van de laatste jaren gehad en zijn alom in de regio kunstgrasvelden aangelegd,
komt er een Zembla onderzoek. Dat leidde alom tot lichte - dan wel grote
paniek En begrijpelijk ook. Want het kunstveldgras schijnt schadelijke, lees
toxische stoffen te bevatten. Tenminste die velden waarover een laag van
rubberen korrels is uitgestrooid. Maar er zijn diverse addertjes onder het
(kunststof)gras! Want de studies die verricht waren, zouden te oppervlakkig
zijn. De conclusies worden deels weerlegd, deels serieus genomen en de KNVB
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zit feitelijk ook met de handen in het haar. Er waren vooraf geen uniforme
regels vastgesteld, tsja…
Toen de opwinding ging liggen en een tussentijds signaal kwam; ‘de
gezondheidsrisico’s zijn vrijwel verwaarloosbaar’ gingen de lichten bijna overal
weer op groen. Ook bezorgde besturen, leiders, ouders etc. dachten; het zal
toch wel niet zo schadelijk zijn voor onze spelers, onze kroost. En de
kunststofvelden werden weer bespeeld. Echter, weer kwam er een onderzoek
van Zembla. Hoogleraren en kenners van de materie in laboratoria werden in
stelling gebracht, proeven toonden aan dat de rubberen korrels wel degelijk
schadelijk zouden zijn. Maar toch blijft er een waas van onzekerheid hangen,
want het aangewezen onderzoeksbureau RIVM blijft beweren dat de
risiconormen bij bespeling van kunstgrasvelden klein zijn. En ook; een
rigoureuze
oplossing
als;
velden
vervangen/rubberen
korrels
verwijderen/andere laag van bijvoorbeeld kurk laag uitstrooien zou zo eentwee-drie ook niet haalbaar zijn. Denk alleen maar eens aan de
organisatorische en financiële consequenties. Bovendien, dan kun je er op
wachten dat na nieuw onderzoek (een tijd later) ook bij zo’n kurksubstantie op
korte of langere termijn schadelijk stoffen kunnen vrijkomen. In deze tijd van
voortschrijdende inzichten is dat zeker niet ondenkbaar.
Een deksels lastige materie dus, dat mag je wel zeggen die eind februari nog
een extra lading kreeg na een publicatie vd Europese commissie, waarin de
huidige kunststofgrasvelden als veilig werden gekwalificeerd.

Knitto

Actie Kerkbalans
De Locatieraad wil de inwoners van
Beckum graag hartelijk danken voor de
financiële bijdrage aan de Actie
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag is
vrijwel gelijk aan het bedrag van vorig
jaar en inmiddels is er ook al een flink
percentage binnengekomen. Er zijn nog
parochianen die het formulier niet
hebben ingeleverd, maar die hebben
nog de mogelijkheid. Mede hierdoor zijn
wij in staat de geloofs-gemeenschap en
ons mooie kerk-gebouw in stand te
houden.
Bennie Goselink
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Van het tennisbestuur
Algemene ledenvergadering 28 februari 2017.
Op een totaal door 22 leden bezochte vergadering is eerst teruggekeken op
het jaar 2016 waarin een nieuw bestuur is aangetreden. Belangrijkste activiteit
de vernieuwing van de tennisbanen, uitgevoerd in twee kleuren die ook KNLTB
goedgekeurd is. De grootste uitgave van de vereniging sinds de aanleg van de
eerste tennisbanen in 1994. Omdat het bestuur er naar streeft om ook over 15
jaar weer banen te kunnen vernieuwen voor de toekomst van het tennis in
Beckum is voor het eerst in het bestaan de contributie hiervoor licht verhoogd.
Als agendapunt is ingebracht het lidmaatschap van de KNLTB. Als voordelen ziet het
bestuur de volgende zaken:

De vereniging wordt een volwaardige vereniging en kan kennis putten vanuit
de KNLTB;

Leden kunnen overal in het land (en ter wereld) deelnemen aan officiële
toernooien en krijgen ook een ranking op hun speelsterkte als ze deelnemen;

Leden kunnen zich gezamenlijk als team inschrijven voor één van de KNLTB
competities;

Het bestuur ziet dit als een binding voor jongere leden die minder snel de
neiging zullen hebben zich aan te sluiten bij een vereniging in de regio zoals in
het verleden is gebeurd.
Een nadeel is dat voor alle leden dan de contributie met € 20 per jaar moet worden
verhoogd. Na enige discussie is het voorstel in stemming gebracht waarbij ruim 75 à
80% van de aanwezige leden voor lidmaatschap van de KNLTB heeft gestemd. Vanaf
2018 worden we dan lid van de KNLTB.

Op zondag 26 maart om 13.00 uur wordt de vernieuwde baan geopend en
aansluitend vindt er een introductietoernooi plaats voor leden en niet leden.
(zie aankondiging elders in deze BBB). En op zaterdagmiddag 25 maart vindt
er een open jeugd toernooi plaats voor alle jeugd uit Beckum en omstreken. Je
hoeft hier geen lid voor te zijn.
Vanaf april worden er weer tennislessen gegeven op de maandag- en
dinsdagavond. Aanmelden en informatie hierover bij René Vijn, rvijn@home.nl
of 06-11129269.

WIST U DATJES…
TVO jo19 hield Eibergen knap in bedwang met de 1-1 remise en TVO3 moest
bij datzelfde Eibergen4 het loodje leggen; het werd 1-0. TVO2 hield GFC2
eronder en met twee puntgave treffers wan Jasper t.D. de gevierde man, 2-1
eindstand. TVO1 oefende tegen Hengelo en Bornerbroek met een 1-4 en 1-3
zege, al was die 2e pot niet best volgens insiders… TVO JO17 haalde tegen
KOSC knap de bekerfinale, na de 0-0 eindstand het penaltyschieten gewonnen!
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TVO JO19 verloor nipt bij HSC met 3-2, maar het 3e won bij HSC7 met 3-4.
TVO3 hield dankzij sterk keeperswerk van Tom E. lang stand tegen BWO, maar
verloor tenslotte met 1-3 en het 2e liet zich in de luren leggen bij de Tubanters.
TVO1 remiseerde tegen Markelo met een geïmproviseerde voorhoede en sterke
verdediging, 1-1.TVO handbal1 deed tegen Zenderen V goede zaken, won
gedecideerd met 22-16 en heeft de 3e plaats weer in handen…
En dan TVO volley…TUC dames 2 heeft gewonnen met 3-1 van Twente '05..
‘We hadden ondersteuning van Maik Ottink, hij heeft de V.I.P. Cadeau
gewonnen tijdens het midwintertoernooi, nog nooit zo'n goeie pupil van de
week gehad, Maik bedankt! Ook bedanken wij onze trouwe sponsor Contiplan
B.V. Martin en Ronald bedankt …op nog vele jaren meer ‘! .

Opinie…. Watistwat


Ja watistwat, zaten we eind februari drie vier nachten zonder
verlichting in Beckum. Geen drama, even wennen, maar toch.
Beckum.nl trok aan de bel (hee dat rijmt..) maar er kwam late reactie
vd gemeente Hengelo. Ook diverse busjes, en auto’s met Enexis
personeel werden dagen gesignaleerd. Er werd gemeten, kabels
uitgelegd bij het trafohuisje, gegraven bij cafe Halfweg etc. Het was
dus duidelijk een zwaar probleem, maar wat nu de oorzaak was??...



Even grote opwinding in Beckum zo begin maart. Waar een aan Turkije
verwante groepering een campagne/bijeenkomst wilde houden. En
daarvoor was bij Beckum Palace ruimte geserveerd. Maar gezien de
verwachte commotie werd snel gehandeld. De betrokken eigenaar trok
de reservering in na kort doch intensief overleg met de gemeente
Hengelo. Het was één dag nationaal nieuws, toen doofde het
‘sensatievuur’ en ging men gewoon weer over tot de orde van de
dag…



Het verdwijnen van de grijze otto in de gemeente Hengelo heeft toch
nog heel wat voeten in de aarde. Algemeen gesteld zijn de
ondergrondse (rest)afvalcontainers een goede oplossing tot
terugdringen van afval en vervanging vd grijze otto. Maar in situaties
als bij bewoners van flatgebouwen en bij oudere, minder mobiele
mensen zou wel enige soepelheid/ begrip vd gemeente getoond
mogen worden. Extra service, een beetje tegemoet komen, zoiets… Is
althans de tendens van de reacties van een aantal mensen…
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Datumbank
24 t/m 26 maart Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej
toch uutvreten’
24 maart
Kennismaking nieuwe ‘melkboer’, 14.00-15.30 uur, kerkplein
25 maart
TVO Tennis: jeugdtoernooi
26 maart
TVO Tennis: heropening tennisbanen
29 maart
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
31 mrt/1 april
Toneelvereniging Levenslust: uitvoering ‘Spieker Willem, wat hej
toch uutvreten’
1 april
Kledinginzameling; locatie ‘t Proggiehoes
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
6 april
Zonnebloem; dagje Intratuin
7 t/m 9 apr.
TVO Jeugdkamp
8 april
Hout brengen paasvuur Hoonhook van 12.00-15.00 uur
11 april
Vrouw Actief: bouwstenen voor Gambia
12 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
12 april
TVO Eieractie
15 april
Dartclub Anti Roos – Oud ijzer actie
15 april
Oud papier
16 april
Paasvuur Hoonhook
20 april
Dodenherdenking
21 april
Jeugdraad: Sushi & Darts
26 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
8 t/m 13 mei
Collecteweek Longfonds
10 mei
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
17 mei
Vrouw Actief: wandeling door de wijk Roombeek in Enschede
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
24 juni
Beachsoccertoernooi en TVO Tennis: langste dag toernooi
18 juli
Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur
16 t/m 21 aug
Muiterweek
19 aug
Oud papier
25 t/m 27 aug
Volksfeesten Oele
3 sep
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.
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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

Zijlijn Marathon kaarten
Velen met mij kijken er naar uit. En je moet je tijdig opgeven anders vis je
naast het net of is het maximen aantal deelnemers al bereikt. Rond kwart voor
10 moet je je melden en krijg je de deelnemers -kaart. Daarop staat vermeld
met wie je kaart, wie je tegenstanders zijn en het desbetreffende tafel
nummer. En dat voor de hele dag! Geloof het of niet , het verloopt zonder
storing. De leeftijd van de deelnemers schat ik tussen de 40 en de 90 jaar! Op
een groot scherm word de stand bijgehouden en weet je als je dat op prijs
stelt ieder moment waar je staat. Ik voor mij hou dat al gauw voor gezien. Het
is gezelliger om even te praten of buiten wat frisse lucht te happen. Dat laatste
ook om een dipje te smoren. Van 10-10 is lang maar reuze gezellig.
Het eten kwam dit jaar van Fleur de Sel en dat was heerlijk. Tegen half 10
s'avonds waren de 25 rondes gekaart en een kwartier later werden de
uitslagen bekend gemaakt. Met de computer is dat schijnbaar een fluitje van
een cent!
Alle complimenten voor de organisatie te weten Cor Koppelman en Arend ten
Barge. Ook Hennie Vossebeld heeft hier een behoorlijke rol in. En dan vergeet
ik nog de meisjes achter de computer en de vrijwilligers achter de bar.
Allen dank!

Rie Menkehorst

Zo werd er in Beckum gestemd..
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H. Blasius Beckum weekendvieringen
MAART
Zaterdag 25 maart
APRIL
Zondag 2 april

18.30 uur

Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
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Zondag 9 april

09.30 uur

Dinsdag 11 april

18.30 uur

Donderdag 13 april

18.30 uur

Vrijdag 14 april

15.00 uur

Zaterdag 15 april

21.30 uur

Zondag 16 april

09.30 uur

Maandag 17 april

09.30 uur

Zondag 23 april

09.30 uur

Zaterdag 29 april

18.30 uur

MEI
Zondag 7 mei
Zaterdag 13 mei

18.30 uur

Zondag 21 mei

09.00 uur

Woensdag 24 mei

18.30 uur

Zaterdag 27 mei

18.30 uur

Woord- en Communieviering, Pastor Ogink
Spirit
PALMPASEN
Boeteviering, pastoor Oortman
Parochieviering
IN DELDEN
Eucharistieviering, pastor Van der Vegt
Witte Donderdag
IN DELDEN
Kruisweg, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering, pastoor Oortman
Dames- en Herenkoor & Spirit
Paaszaterdag
Woord- en Communieviering, pastor Ogink
Kinderkoor
IN ST. I’HOEVE
Eucharistieviering, pastor Escher
Parochieviering IN DELDEN
Woord- en Communieviering, pastor Ogink
Spirit
PRESENTATIE COMMUNICANTJES
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Eucharistieviering, pastor Geurts
Dames- en Herenkoor
EERSTE H. COMMUNIE
Pastoor Oortman/pastor Ogink
IN ST. I’HOEVE
Woord- en Communieviering
Pastor Doornbusch
Dames- en Herenkoor
Vigili van Hemelvaart
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor

Goede feesten maar teleurstellende opbrengst…
De St. Zomerfeesten hield haar jaarvergadering met een evaluatie vd
Pinksterfeesten 2016 en Midwinterfeesten van januari jl.
Nu bleek uit de vorige notulen dat de vorige jaarvergadering eind 2015 was
geweest. Een indicatie, dat er tussentijds geen positief nieuws te vertellen viel
over een mogelijke financiële gift aan meewerkende verenigingen en
instanties. En inderdaad, ondanks geweldige inspanningen van het bestuur en
ook de vrijwilligers, moest geconcludeerd worden dat per saldo geen batig
saldo gescoord werd over de Pinksterfeesten en Midwinterfeesten samen.
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Waar de Pinksterfeesten nog een batig saldo van zo’n 10.000 euro opbrachten,
betekenden de Midwinterfeesten een nadelig saldo van 10.000 euro… Dat is
eigenlijk een vreemde tegenstelling. Zeker gezien de geweldige Tirolerfeestmiddag onlangs. Toen kosten noch moeite waren gespaard qua feestaccommodatie en honderden Beckumers, ouderen en jongeren, een mooi feest
vierden. Maar die hoge kosten rijzen momenteel de pan uit. En ook vooral; er
was die zaterdagavond en zondagmiddag gewoon te weinig publiek.
Een terugblik op de Pinksterfeesten 2017 leerde, dat de festiviteiten gemiddeld
prima verliepen. Het nieuwe motorsport spektakel MX Air Time was een extra
belasting voor de organisatie waarbij de gemotiveerde Volle Polle ploeg het
leeuwendeel aan werk leverde. Dit jaar wordt alles nog groter opgezet en men
verwacht, bij gunstige weersomstandigheden, nog meer reuring en publiek.

Personele bezetting

Inmiddels zijn Elin Nales en Anouk ten Barge in het bestuur gekomen. Afscheid
werd genomen van Robert Wielens en Maaike ter Avest, na resp. 15 en 11 jaar
zitting in het Zomerfeestbestuur. Robert was de man de accommodatie en
logistiek, hij vormde met Robert Vossebeld jarenlang een uniek duo op het
feestterrein. Maaike was voor het vrijdagavondfeest, muziekkeuze en
secretariaatswerk een spil in het geheel. Beiden kregen een originele ingelijste
en persoonlijk getekende cartoon en applaus vd. aanwezigen.
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Ondanks de sombere realistische terugblik blijft het Zomerfeestbestuur
gemotiveerd naar de toekomst kijken. Er zijn veel materiële investeringen
gedaan en men hoopt dat met een – in grote lijnen - zelfde formule de
Pinksterfeesten dit jaar weer een succes worden. Wel wordt het vogelschieten
verplaatst naar vrijdagavond na de seniorenmiddag en vóór de Beckumer
feestavond met een speciaal thema. Zaterdag va. 12 uur de kinderfeesten met
een leuk programma en vervolgens een groot MX Air Time spektakel in diverse
klassen op een nieuw parcours. ’s Avonds wordt een feestband gepland naast
de dj’s van Club Kroket. Zondags exp.Noaberson en Noaberrock met regionale
bands waarbij oa. ook de Bootlegs Betty dames optreden. Maandags een
fietstocht over een aantrekkelijke parcours (en wellicht motortoertocht?). ’s
Middags is het weer As’n Gek in Drek geblazen voor de talloze liefhebbers en
als afsluiting ‘lopen onderhandelingen met een verrassende aantrekkelijke
feestband’.
Jan Ottink

TVO STEELT DE SHOW IN BOEKELOW
De optocht in Boekelo had zondag de 26e een zwart-wit tintje. Meer
dan 50 fanatieke TVO volley- en handbalkids en niet te vergeten
sommigen van hun papa’s en mama’s liepen mee in de stoet. Het doel:
leden werven in Boekelo. Of het hen wat heeft opgeleverd moet
blijken, maar gezellig was het zeker!

De TVO Handbal – en volleyleden in tenue verzameld voor de optocht in
Boekelo, waar ook de Beckumer Ossens vertegenwoordigd waren.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 3, 2017
pagina 32

Vrijwilligersavond sv TVO
Op zaterdag 22 april 2017 wordt het jaarlijkse vrijwilligersfeest
georganiseerd. Veel mensen maken tijd vrij voor onze vereniging en daarom
doen wij graag iets terug om waardering voor alle inzet te tonen. Of je nu
pas vrijwilliger bent of al jaren actief bent in welke (kleine of grote)
vrijwilligersfunctie dan ook: het feest is voor alle vrijwilligers van TVO met
eventuele aanhang.
Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen
20.30 uur
Start gezellige activiteit
21.30 uur
Feest

Meld je snel aan! In de kantine of via facebook!
Met sportieve en feestelijke groet, TVO Vrijwilligersfeestcommissie

Van de TVO voetbal-bestuurstafel
Het is al een poos geleden dat er in deze rubriek werd geschreven. U
zult wel denken, geen nieuws is goed nieuws en zo is het ook.
Toch wil ik enkele dingen graag onder de aandacht brengen. TVO-voetbal gaat
voor het eerst in haar bestaan samen werken met Hoeve Vooruit. Na meerdere
besprekingen met elkaar gaat er daadwerkelijk een combinatie- elftal de
competitie in na de zomervakantie. Ondanks dat de noodzaak bij Hoeve
Vooruit nu groter is dan bij TVO zijn wij er van overtuigd dat we in de
toekomst te weinig spelers per leeftijdsgroep hebben om een elftal te
realiseren. Qua cultuur passen we goed bij elkaar en zien dan ook de
samenwerking vol vertrouwen tegemoet.
Verder is er dit jaar een commissie in het leven geroepen om een onderzoek te
doen naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld. Zoals bekend heeft de
gemeente Hengelo haar toezegging gedaan om in 2019 een kunstgrasveld aan
te leggen. Dat is mooi gesproken , maar de prijs is wel heel wat hoger dan van
een pakje boter…. Ik wil ermee aangeven dat het onderzoek nog lang niet is
afgerond, maar zullen zeer zeker de mogelijkheden serieus onder de loep
nemen. Zodra het onderzoek is afgerond zullen we hierop terugkomen.
Trots en verheugd zijn we dat de contracten van een aantal trainers zijn
verlengd. Danny Ottink gaat ook volgend seizoen TVO-1 voorzien van
oefenstof. Spelers en begeleiding hebben het volste vertrouwen in dit besluit.
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Ook het contract met Gerard Lelifeld, trainer TVO-2 is opengebroken en met
een jaar verlengd. Zijn fanatisme zien we als een belangrijk wapen bij deze
jonge doch enthousiaste groep. Bij TVO A1 zien we net als dit seizoen Alex
Molenveld de trainingen en begeleiding verzorgen. De Haaksbergenaar heeft
de kunst om de jeugdspelers beter te maken en van daaruit het plezier aan de
voetbalsport te laten proeven.
Dan even terug naar de orde van de dag. De resultaten zijn zowel bij de
senioren als de junioren wisselend te noemen. Belangrijk is natuurlijk dat een
ieder er plezier aan beleefd. Van groot belang is dat we met zijn allen de neus
dezelfde kant op hebben, ons vlaggenschip heeft met name alle support nodig
om ook een volgend jaar in de 4e klasse te spelen. Afgesproken.

Namens bestuur, Alfons Harink

KONINGSDAG 2017
Zoals voorgaande jaren wordt op het terrein van Basisschool de Bleek en de
sporthal uitbundig stil gestaan bij Koningsdag.
Er is getracht voor jong tot oud een aantrekkelijk programma op te zetten.
Zowel actief als passief is er voldoende vertier.
We willen dan ook een ieder die verbonden is met Beckum uitnodigen hierbij
aanwezig te zijn.

Het programma is dit jaar als volgt:

10.30-11.15 Oplaten van ballonnen o.b.v.’Beéntels Kabaal’
10.30-13.30 Fietstocht en Mountainbike routes voor iedereen
11.15-13.15 Programma voor de kinderen uit Beckum van groep 0
tot 8
10:30-16.00 Voor iedereen: Muziek, hapjes, drankjes en vertier
rond de feesttent
Graag zien we jullie op 27 april!
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De voorbereidingen zijn in volle gang met extra instrumenten erbij en met 1
lied een stukje tekst is gemaakt over ons dorp speciaal voor Beckum.
Opnames van het jubileumconcert met Maurice Luttikhuis zijn ook te zien die
avond op groot scherm met geluidsinstallatie in de pauze en na het concert.

Dus kom met z'n allen naar deze feestelijke en bijzondere Beckummer avond
en reserveren kan ook via www.beckum.nl.
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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

deze maand in één volzin…

het waren de laatste weken hoogtijdagen in de landelijke politiek, waar iedere
partij zich extra moest manifesteren richting kiezer in de strijd om de macht,
lees kabinet en dat ging met schrobberingen, vliegen afvangen, waarheden
verdraaien – gewoon liegen dus – nee-schuddende toeschouwers in beeld
achter iemand die een betoog hield en ander doorzichtig toneelspel, want net
als in de natuur de laatste weken voelde het aan als pure nattigheid, hetgeen
onverlet laat dat ook in Turkije een depressie heerst, maar dan van politieke
orde, want Erdogan briest, blaast, scheldt, beledigd, liegt en bedreigt erop los
en stuurt zijn land met rasse schreden naar de afgrond en in Beckum…
stemden-vorige week totaal 883 Beckumers en Oelenaren. De top 3;
CDA kreeg 282 stemmen, VVD kreeg er 200 en PVV kreeg er 103.

Op de valreep ontvangen…

Nieuw boekje Margreet Meijer

Onlangs verscheen een ontroerend boekje van Margreet Meijer ‘ Rooms
snoezelen en andere verhalen; pastorale belevenissen in een verpleeghuis ’,
waarin ze vertelt over haar werk als geestelijk verzorger in een
psychogeriatrisch verpleeghuis. Met een voorwoord van Marinus van den Berg.

Zie ook www. Margreet-Meijer.nl
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