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 en tekst
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties/middenbladen
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……………………………………5
Met een zomerse periode zijn we de laatste week van mei ingegaan. Allemaal aardig
dus, maar we moeten toch ook nog wel regen krijgen, zegt de natuur. Hoe dan ook,
hierbij verschijnt de mei BBB en praat u bij over allerhande Beckumer zaken.
Waarbij oa. de Pinksterfeesten voor heel Beckum en omgeving op stapel staan.

Inderdaad; ook in 2017 Blijft BBB Boeien!!

Laatste week nieuws…
De competities zijn afgelopen; TVO jo17 speelde thuis tegen Excelsior en
verloor nipt met 2-3, waar een remise haalbaar leek. Zaterdag as. trouwens
de finale wedstrijd voor TVO jo17 in de bekercompetitie. Een eervolle
afsluiting van een prima seizoen…
De leiders, trainers, scheidsrechters en bestuursleden
van de TVO
voetbaljeugd hadden onderling als seizoenafsluiting een voetbalpartijtje met
nadien een BBQ op het Geertmanpleintje. Vooraf trouwens had de
kantinecommissie de (nieuwe) picknick tafels en banken ‘in de beits’ gezet. Het
ziet er mooi en klantvriendelijk uit op het Geertmanpleintje…Johan, Alfons
Trudy en Erna waren er maar druk mee, loat goan….
Gerry Leferink heeft twee weken geleden een goed verzorgde glossy
gepresenteerd, GERRY genaamd. Over het wel en wee wat zoal bij
begrafenissen en uitvaartvieringen komt kijken. Best interessant, hoe ‘onze’
Beckumer uitvaartleidster dergelijke zaken respectvol bespreekbaar maakt…
Lentekampioen darten van DCB werd begin mei Peter Koster na winst in de
finale op Michel Mentink. De 3e plaats was voor Frank Ottink en 4e werd Sharon
ter Harkel…
Vrijwillige lezersbijdrage BBB 2017; er zijn tot nu toe een behoorlijk
aantal machtigingen en bijdragen ingeleverd. Dat stemt de BBB redactie best
tevreden. We zien het als een bevestiging van uw waardering voor dit
maandblad en aanmoediging om er in deze formule mee door te gaan!
Was u nog vergeten om te reageren? We zien uw bijdrage of toezegging
alsnog in dank tegemoet!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 JUNI!!!

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

WAT U LEEST IN DEZE MEI BBB

































Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht
De inhoudsopgave
Bericht parochiebestuur overdracht Proggiehoes
Dorpsplan 2017-2020 de actualiteiten
Ondernemers voor het voetlicht Leo te Lintelo
Bijdrage schoolplein gift na Clippers Crew concert
Glasvezel buitengebied na info-avonden nu aanmelden
Basisschool de Bleek blij met gratis schilderbeurt
BBBtje huur deel woonboerderij gevraagd
Luk akkefietjes HekselmesienHarry
Proggiehoes 30 april en 1 mei afscheid en contracttekening
Topduel TVO pupillen eervol verlies
TVO handbalrecreanten 1 foto kampioenen
Dodenherdenking een terugblik
Gedichten schooljeugd een overzicht
Sv.TVO jeugdsportdag 24 juni
Sv.TVO vrijwilligersavond mooi feest, mooie foto’s
Ledenvergadering St. Barbara
Koningsdag 2017 een tevreden terugblik
Kruisjascompetitie TVO de complete eindstand
Twintig voorzetten op Rik Lansink
Zijlijn kennis maken
Zonnebloem Beckum zonnedag 15 juli
Laatste competitiedag TVO jo19 en TVO1 handhaving 1e !
Wist u datjes sportsnippers
H.Blasiukerk weekendvieringen
Datumbank dorpsagenda
Bidprentjes gevraagd door Hist. Archief Beckum eo.
Basisschool de Bleek crea tentoonstelling
Programma Pinksterfeesten compleet op kleurenbijlage
Het TVO Gilde nieuwe contributieronde, nieuw lid en bord
Gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren
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Bericht van het parochiebestuur
Op 1 mei 2017 is de exploitatie van ’t Proggiehoes door het bestuur van de Heilige
Geest parochie overgedragen aan het bestuur van de Stichting ’t Proggiehoes. Hier is
een lang proces aan vooraf gegaan. Toen in 2016 het bestuur van de parochie het
principebesluit nam om de exploitatie te stoppen, waren er veel zorgen binnen het
bestuur over hoe nu verder. Vanaf het begin was het duidelijk dat de
‘Kultuurhoesfunctie’ van ’t Proggiehoes voor Beckum van zeer groot belang is met meer
dan 20 gebruikers. Het was voor het parochiebestuur een grote vraag of er voldoende
belangstelling zou zijn om ’t Proggiehoes over te nemen. Dat kwam gedeeltelijk omdat
het sinds jaar en dag heel moeilijk is om vrijwilligers te werven voor onder andere het
locatiebestuur van de geloofsgemeenschap Beckum. Wij hebben toen besloten de
dorpsgemeenschap een kans te geven en hebben alle gebruikers en de Dorpsraad
geïnformeerd over onze plannen en hen tot 1 mei 2017 de tijd te gegeven om met
plannen te komen de exploitatie over te nemen. Wij wilden het hierbij toekomstige
huurders niet al te moeilijk maken. Als het niet zou lukken, zou het bestuur zich
opnieuw beraden en mogelijk het pand verkopen.
Gelukkig is het wel gelukt! Het is boven verwachting snel opgepakt door een grote
groep vrijwilligers. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt over de
exploitatie en het onderhoud en uiteindelijk is de Stichting ’t Proggiehoes opgericht.
Deze stichting heeft nu de exploitatie overgenomen en het pand gehuurd voor een
symbolisch bedrag. Beckum kan zeer trots zijn over dit eindresultaat. Door de
gezamenlijke activiteit van velen is ’t Proggiehoes met zijn faciliteiten behouden
gebleven voor de dorpsgemeenschap. Een felicitatie waard!
Het volgende probleem waar het parochiebestuur zich over buigt, is wat te doen met de
verschillende kerkgebouwen in onze parochie, onder andere het mooie kerkgebouw in
Beckum. De onderhoudskosten lopen op, de financiële situatie gaat langzaam achteruit
en het kerkbezoek gaat ook naar beneden. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te
vinden. Dit geldt voor de hele parochie en dus ook voor Beckum. Een van de grote
problemen is het vinden van mensen die verantwoording willen dragen voor de
geloofsgemeenschap, onder andere als lid in het locatiebestuur. Zonder bestuur geen
vitale geloofsgemeenschap! Als het lukt om in korte tijd een groot aantal vrijwilligers te
vinden voor ’t Proggiehoes, dan moet het toch ook mogelijk zijn om een aantal
vrijwilligers te vinden voor de locatieraad! Dit is hard nodig. Tot nu toe bestaat het
bestuur uit een persoon.
Op dinsdag 20 juni om 20:00 uur is er een parochieavond in ’t Proggiehoes
waarin wij met u willen praten met hoe verder met de geloofsgemeenschap en het
kerkgebouw in Beckum. Wij zullen onder andere een update geven van de financiële
situatie van de geloofsgemeenschap en vertellen over het benodigde onderhoud van
het gebouw. Wij nodigen u allen uit om deze avond bij te wonen.

Namens het bestuur van de Heilige Geest parochie
Peter Helle, vicevoorzitter
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DORPSPLAN BECKUM-OELE 2017-2020
Sinds januari 2017 is er een nieuwe stuurgroep gevormd. De
verschillende werkgroepen met ieder hun eigen onderwerp zijn
bemenst. In de eerste vergadering heeft elke werkgroep hun bijdrage
voor het convenant, dat met de gemeente zal worden gesloten, zo
concreet mogelijk geformuleerd.
Hierin zijn de te zetten stappen opgeschreven, samen met het eindresultaat
waar naartoe gewerkt wordt. Op 27 maart is de eerste vergadering van de
stuurgroep gehouden met de werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomst is
duidelijk geworden dat de bijdragen vanuit de verschillende werkgroepen nog
wat aanpassingen vereisen alvorens dit in het convenant kan worden
opgenomen. Op 15 mei was er een vervolgbijeenkomst van de stuurgroep en
de werkgroepen gepland. In deze bijeenkomst werden de aanpassingen van
het convenant besproken. Hierna zal het concept ambtelijk besproken worden.
Wanneer ook deze opmerkingen verwerkt zijn, kan het convenant ondertekend
worden door de Dorpsraad Beckum, de werkgroep Oele en het College van
B&W.
Naast dat dit allemaal in gang gezet is, zijn er vorderingen gemaakt en
verschillende overlegmomenten geweest. Dit via de mail, app of face-to-face.
De aanleg van de zichtwal is begonnen. Bij de start is er door de werkgroep
samen met de aannemer een infoavond gehouden. De totale aanlegtijd zal drie
tot vier jaar zijn, afhankelijk van het aanbod van grond.
De werkgroep kleinschalige woningbouw is druk aan het werk om hun
plannen concreter te maken. Hiervoor is contact gezocht met bureau Croon.
Fijn is te melden dat de gemeente Hengelo in haar woonvisie een contigent
woningen voor Beckum heeft opgenomen. Er wordt gewerkt aan een
intentieovereenkomst om de financiële consequenties af te dekken. Op 23 mei
a.s. is er een ambtelijk overleg met de gemeente. Dit is nodig om te weten of
de werkgroep met haar plannen op de goede weg zit en om concreet inzicht te
krijgen welke stappen er nog gezet moeten worden en in welke volgorde.
Entree Beckum (oost-west). Het is verheugend te melden dat de
werkgroep op sterkte is met nieuwe leden. De oude werkgroep heeft haar
bevindingen en plannen overgedragen en de nieuwe werkgroep wil hier
voortvarend mee aan de slag.
Er is overleg gevoerd met de Stichting Twickel. Dit is als positief ervaren.
Tijdens dit gesprek zijn onder andere de wandel- en fietspaden rond Beckum
aan de orde geweest. Ook is de lang gekoesterde wens van Beckum om vanuit
de nieuwbouw de Bolschersbeek te kunnen oversteken richting Altena’s bos
aan de orde geweest. De Stichting heeft hier positief op gereageerd en
aangegeven hieraan mee te willen werken

Johan Harink, Voorzitter stuurgroep dorpsplan
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ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT
Voor de tweede keer in deze BBB lezen jullie 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, is hiervoor in gesprek
geweest met een ondernemer en "van alles en nog wat" is aan de orde
geweest met de nadruk op ondernemerschap. Soms zal er in zogenaamd
vakjargon geschreven zijn, in teksten die voor ondernemers heel herkenbaar
zijn 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.
Leo te Lintelo, bijna 50 jaar, is
de ondernemer die in deze BBB
centraal staat. Leo is als
eenmansbedrijf bekend onder
de naam Leo Technische
Dienstverlening. Met dit bedrijf
is hij in 2009 van start gegaan.
Hoe is dit zo gelopen? “Eigenlijk
een beetje noodgedwongen”,
vertelt Leo. "Lange tijd heb ik
met veel plezier als monteur bij
Wildenborg
Haarden
en
Schouwen in de Rietmolen
gewerkt. In 2005 ben ik
benaderd door de eigenaren
van de Twentsche Oliemolen.
Ze wilden uit lokaal verbouwd
en geoogst koolzaad biobrandstof maken. Ze vroegen aan mij of ik de molen
wilde runnen. Eerst zag ik het niet zitten maar heb in 2006 toch toegehapt.
Een mooie duurzame bijdrage aan het milieu. Maar door verschillende
omstandigheden, waaronder het geen vertrouwen meer hebben van de
kredietverleners werd er na ruim anderhalf jaar de stekker uitgetrokken.
Daarna kon ik aan de slag als onderhoudsmonteur bij Inserva in Haaksbergen,
maar na een jaar was er onvoldoende werk en stond ik en vele anderen op
straat." De jaren 2008 en daaropvolgend waren economisch gezien geen
gemakkelijke tijden. Dat gold ook voor de bedrijven. Die namen geen mensen
vast in dienst. Solliciteren wilde Leo niet; "Nog nooit gedaan, dus nu niet en
nooit niet". Zo ontstond het idee om voor mezelf te beginnen, als mechanischBeckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 5, 2017
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en elektromonteur. Omdat Leo een goed netwerk heeft kwamen de eerste
klussen eigenlijk vanzelf. "In die tijd heb ik ook wel samengewerkt met
meerdere zelfstandigen om elkaar wat werk te gunnen en om grotere klussen
te doen. Later kreeg ik zelfs teveel werk en heb ik soms mensen moeten
inhuren als een soort hoofdaannemer. Maar dat doe ik niet meer, dat levert
teveel risico op”. Leo neemt geen werk aan tegen een vast eindbedrag. Altijd
op een uurtarief werken, tegen de werkelijke uren die besteed zijn. Dit is het
eerlijkst voor beide partijen. Als je een werk aanneemt kleven er allerlei risico's
aan, over hoe het werk wordt opgeleverd en waarmee de opdrachtgever
tevreden is.
Leo vertelt verder over zijn elektro en mechanische werkzaamheden. Een deel
van zijn werkzaamheden is onderhoud en reparatie aan diverse machines.
Lassen, lagers vervangen en elektrisch werk maar geen werk aan PLC
besturingen. PLC is teveel elektronica waar je dagelijks in moet zitten. Dat is
ook een apart vak, mechatronica, en overigens de studierichting die zoon Teun
volgt. De appel valt niet ver van de boom. Het zijn vaak vaste klanten die bij
hem aankloppen. Met regelmaat werkt Leo in Duiven, bij een productiebedrijf
van magazijnkranen. Enorme kranen tot wel 38 meter hoog. In de productiehal
werkt Leo in de assemblage van kranen maar ook verricht Leo reparatiewerk
en onderhoud aan deze kranen in het veld.
Op de vraag of Leo aan reclame of adverteren doet antwoord hij: "Dat vind ik
niet nodig". Maar hoe vinden ze je dan, hoe kom je dan aan nieuw werk? "Ik
weet het niet, het zal wel gunnen zijn, vakkennis en ervaring, gewoon je best
doen en dat spreekt zich rond". En soms kan het raar lopen. Leo vertelt verder:
"Vorig jaar zat een monteur in de knel omdat er een familielid was overleden.
Zijn klus in België kon hij daardoor niet afmaken en de opdrachtgever kwam in
de problemen. Door een bekende van mij die ook bekend was met deze
monteur kwam ik uiteindelijk op deze klus in België terecht. De klus in België
duurde zo'n acht dagen en ze boden mij aan om hier het hele jaar verder te
werken. Dit heb ik niet gedaan maar zo kan het dus lopen". Nog even verder
over dit Belgische bedrijf. Als je daar zo voor de eerste keer komt. Alles ligt
toch op onbekende plaatsen, onbekende medewerkers, onbekend met de
werkprocessen, het is een nieuwe opdracht. Hoe begin je dan? "Na een korte
kennismaking start ik gewoon met de tekeningen en de beschrijvingen die er
zijn. Met mijn kennis en ervaring red ik me dan prima. En wat je niet weet,
daar vraag je gewoon naar. Gereedschap hoef ik niet te zoeken want dat heb
ik zelf en neem ik altijd mee in mijn bus. En heel specifiek gereedschap is
meestal wel bij de opdrachtgever aanwezig”.
Het andere deel van Leo's werk is het uitvoeren van keuringen en de
certificering hiervan. Inmiddels zo'n 40 tot 50% van zijn werkzaamheden. Het
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betreft keuring van elektrische gereedschappen, diverse arbeidsmiddelen,
hijsgereedschap en kettingwerk. Ook handel in hijsgereedschappen,
kettingwerk en het op wens van de klant samen stellen van deze
hijsgereedschappen of hijskettingen, echter de webshop is niet meer in de
lucht. Dat gaf teveel rompslomp en de klanten kwamen vaak van ver weg. "Ik
heb genoeg werk, op dit gedoe zit ik niet te meer wachten en ben ermee
gestopt". "De keuringen kunnen op de locatie van de opdrachtgever maar
meestal brengen ze het hier in Beckum. Keuringen leveren vaak wat meer
tijdsdruk op. Ook aankomende week weer. Er wordt een bus vol materiaal
gebracht dat gekeurd moeten worden en dat vervolgens met de
keuringscertificaten voor een klus geëxporteerd wordt naar Portugal. Het is
voor een bedrijf dat daar werk gaat doen. Het transport staat voor vrijdag
gepland dus het werk van mij moet af! Daarom kan ik dit werk als zelfstandige
ook prima doen, ik ben nu eigen baas en in overleg met mijn vaste
opdrachtgevers ben ik heel flexibel. Dat zou ik zo in loondienst niet kunnen
doen"
De keuringscertificaten worden ondertekend door Leo. Dat mag Leo doen
omdat hij hiervoor de opleidingen heeft gedaan. Leo is dus een erkend
keurmeester. Ben je dan ook aansprakelijk als er na de keuring toch iets
misgaat? "Keuren Leo is altijd een momentopname. In theorie kan er altijd
direct na de goedkeuring iets misgaan, dat kun je niet uitsluiten. Als je een
APK-autokeuring hebt gedaan kun je in theorie direct daarna tegen de boom
rijden doordat bijvoorbeeld de remleiding is gescheurd. Maar ja, tijdens de
keuring was alles in orde, geen drukverlies, leiding zag er goed uit en toch is
het misgegaan. Dan is de automonteur of keurmeester ook niet aansprakelijk.
Een keuring voorkomt gewoon veel ellende doordat gebreken tijdig worden
vastgesteld. Dan kun je het gebrek verhelpen en het materiaal goedkeuren of
het materiaal afkeuren. Als je materiaal niet laat keuren door een keurmeester,
dan weet je pas dat het materiaal niet goed is doordat het gewoonweg niet
functioneert of nog erger, doordat er een ongeluk mee is gebeurt. Daarom is
het goed dat er keuringseisen zijn".
Samenstellen van kettingen en het keuren van kettingwerk, hijsgereedschap,
takels vindt Leo het mooiste werk om te doen. Maar waarom verhuur je je dan
toch als monteur? “Dat komt omdat ik nu eenmaal als monteur ben begonnen.
En dat werk is best wel zwaar lichamelijk gezien. En dit werk zie ik me niet tot
m'n zestigste doen. Je wordt op die leeftijd misschien nog wel ingehuurd
omwille van je ervaring maar niet meer omwille van je snelheid van werken.
Daarom ben ik al heel tijdig begonnen om er iets bij te doen zoals keuringen.
Zo heb ik voldoende jaren de tijd om heel rustig steeds meer van montage
naar keuringen te gaan zodat ik in de toekomst niet meer onder of in die
machines hoef te kruipen, mocht het lichamelijk allemaal wat minder gaan". Dit
is in ondernemerstaal een mooie vorm van inkomsten risicospreiding, want dit
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gaat ook goed op als je door gezondheidsproblemen het zware werk niet meer
aankunt. De investeringen voor het doen van keuringen zijn goed te overzien.
Je hebt natuurlijk wel een juist ingerichte werkplaats nodig met
keuringsgereedschap, reparatiemiddelen en een voorraad. Keuringen doet Leo
alleen in Nederland. Hij heeft wel een klant uit Duitsland en deze klant gaat
wel akkoord met Nederlandse certificaten.
Op de vraag of Leo weer in loondienst zou willen werken, heeft hij een wat
ander antwoord dan dat je zou verwachten. "Het maakt me niet uit, zelfstandig
en in loondienst heeft allebei voor- en nadelen. Je hebt overal wel wat. Als
zelfstandige hoef je het voor meer vrijheid niet te doen, wat anderen vaak
denken en zeggen. Bijvoorbeeld in loondienst is het gemakkelijker om een keer
vrij te nemen. Als ondernemer ga je eigenlijk altijd maar door, het werk moet
af."
Leo is trots op het mee-ontwikkelen in een machine voor het opnemen,
reinigen en oprollen van bestaande kunstgrasvelden en een machine om
rubberkorrels uit de kunstgrasmat te verwijderen zodat je de mat weer kunt
vullen met nieuw of ander soort materiaal. Puur om mijn inzicht mag ik
meedenken en meewerken om aan zo'n innovatieve machine te ontwikkelen.
Dit brengt ook een mooie variatie aan in mijn werk. Dat inzicht ontstaat ook
omdat ik s-avonds graag op de PC bezig ben. "Ik vind het leuk om op mijn
vakgebied op internet te kijken en te lezen. TV kijken daar hou ik niet van, die
mogen ze wat mij betreft morgen wel ophalen". De overige tijd ‘s avonds
besteed Leo aan administratie zoals boekhouding, facturering, inkoop van
spullen en voorraadbeheer. "Een keer per jaar breng ik alles naar de
accountant, al het andere doe ikzelf". En als Leo niet met z'n werk bezig is,
besteedt hij zijn tijd aan bijvoorbeeld TVO waar hij als leider van het 45+ team
actief is. En natuurlijk aan het gezin Angeline, Gijs, Teun en Janne.
En als laatste, wat vind je van de ondernemersvereniging. "Een prima
vereniging met leuke leden en bijeenkomsten. Maar om eerlijk te zijn, ik ga er
naar toe voor de gezelligheid. De invulling met de onderwerpen is prima zo.
Door drukte kom ik er helaas niet altijd aan toe om er heen te gaan. Het is wel
belangrijk om zo'n vereniging te hebben".
Tot slot, wat vind je nog meer belangrijk voor Beckum en Oele? "Voldoende
woningbouw in Beckum. Als er binnenkort niet meer gebouwd gaat worden,
met name voor jongeren, dan wordt Beckum een dood gat" besluit Leo.
Na een rondleiding in de werkplaats, best wel indrukwekkend, sluiten we het
interview af.

Rob ten Vregelaar Voorzitter OVBO
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Bijdrage schoolplein

Op 20 april kreeg Basisschool De Bleek het prachtige bedrag van € 280 als bijdrage voor
het schoolplein van Martin en Astrid Veldhuis. Dit naar aanleiding van het concert van
Clippers Crew. Hartelijk dank namens Basisschool De Bleek.

Petra Kok

Glasvezel in het buitengebied
We zijn begonnen! Begin mei is de
campagne ‘Glasvezel buitenaf’ van start
gegaan in Enschede, Haaksbergen, Hengelo
en Losser. Dat betekent dat bewoners van
het buitengebied van Zuidoost Twente zich
vanaf nu tot 10 juli 2017 kunnen aanmelden
voor een glasvezelaansluiting. U kunt op
www.glasvezelbuitenaf.nl vinden of uw adres
ook in het aan te sluiten gebied valt. De
informatieavonden zijn inmiddels geweest en
waren unaniem zeer goed bezocht. Honderden bewoners lieten zich informeren
over de mogelijkheden die glasvezel biedt. Bent u niet in de gelegenheid
geweest om een informatieavond te bezoeken? Dan ontvangt u het
informatiepakket thuis. Daarin vindt u diverse aanbieders waar u een
abonnement kunt afsluiten. Alleen dit abonnement telt als een ‘ja’. Daarmee
hopen we voor 10 juli de 50% te halen. Lukt dat niet, dan wordt er niemand
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aangesloten in het genoemde gebied. Het is dus nu of nooit. En het moet voor
10 juli, wij krijgen geen uitstel. Er zijn ambassadeurs in Beckum en Oele,
medebewoners die u kunnen voorzien van nadere informatie. In het
informatiepakket staat wie het zijn. Bel ze gerust, ze rekenen op uw vragen!
Maak ik ieder geval een keus. Geen keus is een ‘nee’. Ook op www.beckum.nl
staat veel informatie.
Veel succes met alle afwegingen. Wij gaan voor een leefbaarder buitengebied
en dat gaat niet zonder een sterke, snelle en goede internetverbinding die
hoort bij het leven van vandaag en morgen.

Werkgroep Glasvezel Hengelo

Basisschool De Bleek blij met gratis schilderbeurt
Het Sikkens Kleurinitiatief NL is een landelijke campagne die voortkomt uit de wens van
medewerkers van verfproducent AkzoNobel om in hun directe omgeving actief te zijn
met een maatschappelijk initiatief. Zij dragen basisscholen zelf aan voor een gratis
schilderbeurt. Wilma Havekes, Arbeidshygiënist en moeder van Luuk uit groep 7, droeg
basisschool De Bleek aan: "Ik vind het fijn dat een kleine school de mogelijkheid krijgt
om een ruimte te laten opknappen. De school, die bijna veertig jaar bestaat en waar ik
zelf ook nog op school heb gezeten, kan deze opknapbeurt goed gebruiken'', zegt ze.
De leerlingen van groep 6-7 van basisschool De Bleek in Beckum zijn blij met de nieuwe
kleuren: "Nu is het saai en ouderwets" en "Straks is de school veel vrolijker''.
Locatiedirecteur Petra Kok is eveneens zeer verheugd over de nieuwe kleuren in de
gangen en aula: "Een mooie, frisse en kleurrijke hal dat hebben de kinderen van De
Bleek verdiend. Samenwerken, samen werken en spelen in een vrolijke mooie hal is wat
ieder kind graag wil. Hier kunnen wij jaren mee verder.''(samenvattende teksten en

foto; Hengelo’s weekblad)
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BBBtje
Te huur gevraagd: gedeelte van (woon)boerderij voor twee personen met
ruimte voor het houden voor één of twee paarden. Omgeving Beckum/Bentelo.
Huur dient voor onbepaalde tijd te zijn. Graag contact opnemen via 06
15630572.

Luk akkefietjes

‘n Oal’n KateekersFrenske kwaamp in’t niej’s, dat deare. Ie kent um joch wal,
want hee is vrooger noa de Bewaarschoole en Leegere Schoole nor’t
Semenarie henne wes. Mer hee is later oette treed’n ton e in de smies’n kreeg
dat er mear op de weareld was as poaters met de blote veute in de sandaal’n…
Hee hef de kloosterduure achter zich too doan en leg’n zich too op het
nostalgiese schoapendrieversvak in de Bommelas. Doarnoast verdeen’ Frenske
d’r nog wat bie met schoapenschear’n. Oonderwiel isse stiekum trouwt met
zo’n sloerie van ’t woonwaang’kaamp. Ie weet wal; zonne femilie van GNUGTK:
Gin Neagel Um’t Gat Te Krab’n. ’n Heel’n dag teumig um de pöste loop’n, mer
wal de haane ophool’n…
Noe kwaamp Frenske in’t niejs bie ne rechzaak veur de rijdende rechter. Hee
en zien sloerie waar’n an’t soebatt’n met de buur’n. En zo as dat vaake geet
oawer ’n scheef muurtje, lekkaasjes bie’n oawerloop, oawerhangde tekke bie
de schutting of meka ’n godgaanske dag heenderlijk begloepen, ging’t oawer ‘n
oonschuldig akkefietje. De buur’n dee ok ’t buskroet nig oet hanne voo’n,
beklaang d’r zich oawer, dat Frenske ’n pa hoonder in ne renne heul met ne
lawaaierige haan. Kiek, as den haan de lippe noe dicht heul tot smons zeum
uur, was t’r niks an’t handje wes. Mer den schroapert begon smons teeng’t
lechte won’ ‘n snavel a los te trekk’n en helderop te krei’jn. En dan wee’j wa,
de hoonder kakel’n d’r duftig achteran. (En potdaampmie, net asof ’t zo wean
mos; ik har dit literaire stukske nog nig ofschreem’n, of zee ik daor op’t
televisie ok ne ruzie oawer ne kreiende haan bij de riedende rechter. Ie zol’n
zeng’, dat hebt ze van mie offe kekk’n dat hebt ze…)
Ma good, ik maak dit schriefsel of met miéne opgedoane ervaringen. Frenske
en de buur’n kwaam d’r nig oet. ’n Nachhok veur den hitsigen haan wol’n ze
neet betaaln en wat dachie wat de simpele oplossing wön, woar beide pertiej’n
vreare met had’n? Zee hebt den haan slacht en ealuk verdeeld; beere na
halm’n haan in diepvries. Nee, bie meka achter’t hoes zitt’n en geneuglijk dat
beessie oppeuzel’n zat er nig in. Van wearskaant’n bleem’n ze streuns in kop
en kon meka nig löch’n of zeen. Mar dat gekreij smons teeng ’t lechwon’n was
offeloop’n, dat was’t…

HekselmesienHarry
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Het Proggiehoes op 30 april en 1 mei
Het was een historisch weekend voor en in ‘t Proggiehoes. Op zondag
30
april
werd
informeel
afscheid
genomen
van
het
beheerdersechtpaar Ingrid en Harry van Bemmelen. En 1 mei was
formeel de ondertekening van het contract.
Bijna 7½ jaar in functie geweest en de Beckumers lieten hun waardering
massaal blijken met honderden inwoners. Veel handen werden geschud, kleine
en grotere attenties en bloemen overhandigd. Harry, die op geheel eigen wijze
‘als gewone man’ de beheerstaken oppakte. En Ingrid die als loyale gastvrouw
met iedereen een spontaan praatje maakte, immer goed gemutst was en
bovendien haar creatieve talenten met alle soorten versieringen ‘uit de natuur’
ten toon spreidde.

Afscheid Harry en Ingrid van Bemmelen als beheerder van ‘t Proggiehoes.

Beckum nam afscheid van het echtpaar met een prachtig feest. En natuurlijk
moest ook even meegespeeld worden met de feestband Betty Bravo. Met
luchtgitaarsolo’s (op plastic exemplaren!) en dansjes groeide feestvreugde tot
grote hoogte… De bediening bij dit feestje was door leden van het
Zomerfeestbestuur, in samenspraak met de stichting ’t Proggiehoes,
voortreffelijk overgenomen!
’s Anderdaags was de formele overdracht van de exploitatie van ‘t Proggiehoes.
Het bestuur van de Heilige Geest parochie tekende daartoe met de Stichting ‘t
Proggiehoes een contract. Peter Helle, vicevoorzitter van de Heilige Geest
parochie, en Aaron Leferink, voorzitter van de Stichting ’t Proggiehoes, zetten
met een (geleende!) pen hun handtekening onder het contract.
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Overdracht bestuur Heilige Geest parochie (Peter Helle)
en voorzitter Stichting ‘t Proggiehoes (Aaron Leferink)
De heer Helle benadrukte nog eens dat het parochiebestuur vorig jaar bij het
genomen besluit tot afstoting van ’t Proggiehoes somber gestemd was over de
toekomstkansen voor het Beckumer gemeenschapshuis. “Dat jullie hier zo snel,
krachtdadig en massaal een gedegen plan tot redding hebben gemaakt
verdient alle respect. En wij willen graag meewerken om in adviserende en/of
operationele zin de stichting ‘t Proggiehoes blijvend te ondersteunen”.
Vol goede moed werden meteen al praktische zaken doorgesproken als
dienstenrooster opstellen en invulling bij komende evenementen. De leden van
de Stichting ‘t Proggiehoes hebben er zin in!

Jan Ottink

Bestuur Stichting ’t Proggiehoes. Boven, v.l.n.r.: Marianne ter Bekke-Morskieft, Lobke
Hofstede Weernink, Hennie Jannink, Ine Veldhuis-Onland. Onder, v.l.n.r.: Harry van
Bemmelen, Jolita Satink, Aaron Leferink, Henk Koster. Hugo Asbreuk ontbreekt op de
foto.
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Topduel voor TVO JO7 pupillen
Tientallen ‘supporters’ omzoomden het veld. Vaders, moeders, coaches en
leiders van de talentvolle groep 7-jarigen. TVO JO7 moest thuis spelen tegen
Luctor et Emergo; De koploper met 3 punten voorsprong tegen de bezoekende
nummer 2 (die een wedstrijd minder had gespeeld). Coach Stefan en Robert
stonden enthousiast aan de zijlijn en naast doel te coachen. TVO domineerde
de eerste 10 minuten, maar vergat te scoren. Gaandeweg was Luctor
gevaarlijk in de tegenstoten. TVO liet achterin teveel ruimte en de gasten
profiteerden 2x, waar TVO ook nog een penalty miste. Halverwege dus 0-2. Na
de hervatting trok TVO vol goede moed weer ten aanval. Scrimmages voor
doel, heerlijke duels om de bal, luide aanmoedigingen wederzijds vanaf de
kant. Het was een waar ‘topduel’. Jesse Asbroek bracht na een mooie solo en
strak schot de spanning weer terug, 1-2. Scheidsrechter Pim floot prima en
blies bij die 1-2 stand voor het einde. Vreugde bij de bezoekers en (even)
teleurstelling bij de TVO spelers en aanhang. Een gelijkspel had er bijna
ingezeten, vonden ook de vaders… Maar ach, naar vermogen had dat jonge
grut goed gepeeld en zich kranig verweerd. Mooi toch?

Een opa

TVO1 handbalrecreanten kampioen

Met een afgetekende 23-13 zege op Borhave werden deTVO1 handbalrecreanten kampioen!!
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Terugblik dodenherdenking
We kijken terug op een
sfeervolle herdenking op
20 april jl. bij het
monument
ter
nagedachtenis aan Toon ter
Braak.
We hebben alle slacht-offers
van oorlogen en geweld
herdacht. De burgemeester
en de Pastoor waren bij de
herdenking aanwezig. Ook
waren er veteranen met hun
familieleden aanwezig en een
aantal
ouders
van
de
kinderen uit groep 8. Iedereen bracht een rode roos mee. Dank aan Don
Wentink die de kinderen heeft verteld over zijn missies naar oorlogsgebieden.
Dank aan de kinderen van basisschool de Bleek, hun directie en leerkrachten
voor de inzet en de koffie en ranja die ons werd aangeboden na afloop van de
viering in de hal van de basisschool. Dank aan de leden van de BOB ploeg voor
het snoeien en netjes maken van het terrein rondom het monument. Dank aan
de dorpsraad voor de financiële ondersteuning en de aanwezigheid bij de
herdenking. Dank voor het klaarzetten van de geluidsinstallatie, de stoelen en
het luiden van de klokken.
Dank voor het maken van foto’s. Kortom; Dank aan iedereen die op welke
manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het verzorgen van deze
herdenking!
We hopen u volgend jaar op de laatste donderdag voor de meivakantie
opnieuw te kunnen begroeten. Bent u er dan ook? Deze herdenking
organiseren we voor alle inwoners van Beckum! U bent van harte welkom.
Opdat wij niet vergeten….
De gedichten die de kinderen hebben voorgelezen kunt u nog eens nalezen in
deze BBB.

Werkgroep Dodenherdenking,
Diny Lansink, Trudy Meijerink, Oeke Pot en Carla Meenhuis.
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Enkele aanwezigen tijdens de Dodenherdenking (foto’s: Rik Lansink)

Enkele willekeurige gedichten van de schooljeugd
Jij was een van de duizenden
Jij was een van de duizenden
die zagen
die hoorden
die voelden
die het meemaakten
Jij was een van de duizenden
Die hoop gaven in de duisternis
Jij was een van de duizenden
die vochten voor ons toen wij bang waren
Jij was een van de duizenden
die gingen en niet meer terug kwamen
en nog steeds ben jij een van de duizenden
die wij herdenken.
Twee minuten
Twee minuten terug denken
Herdenken
Meeleven met de slachtoffers op een plek
Waar we geen oorlog willen kennen
Twee minuten terug denken
Bedenken
Hoe het voor hen was
Twee minuten stilte
Om te laten zien
Wat het voor ons betekent
Dat wij vrijheid kennen
Twee minuten stilte

Vergeet niet
Het geronk
Een knal
Een schreeuw
Van verre weg de gloed
De stad brandt
Voorbeeld gesteld
Hij heeft alles gehoord
Gehuil, leugens, geschreeuw, de dood
Hij heeft alles gezien
Honger, het vuur, de pijn, de dood
Alles wilde hij vergeten
Tot hij keek
In de heldere ogen van een kind
En luisterde naar diens stem
Vol onschuld en wijsheid
Vergeet niet
Zo lang wij hen herinneren
Stierven zij niet voor niets
Een moment
Van achter het donkere raam
zag ik haar staan
Daar, zomaar
midden op de vuile straat
Daar, helemaal alleen
In haar jasje met de gele ster
en met haar lange donkere haar
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Op een plek
Waar vrijheid is

Ik wou dat éne moment zo graag
naar haar toe
Haar hand even vastpakken
Een arm om haar heen slaan
Heel even maar

Pesten
Wat moet je doen
Als iedereen je pest
Omdat je andere kleren draagt
Of je doet op school je best
Wat moet je dan beginnen
Van de rest kan je het nooit winnen
Maar dan verschijnt hij
Hij duwt iedereen opzij
Het is iemand die alles voor je doet
Een echte vriend
Wat voelt dat goed

Ik drukte mijn neus tegen het gesloten raam
Ik vroeg me af waarom ik niet naast haar kon
staan
En toen opeens
keken we elkaar aan
Eén blik
Heel even maar

TVO Jeugd Sportdag
Hallo jongens en meisjes van TVO.
Op 24 juni is het weer zover. Dan is het tijd om tegen elkaar te hand-, voet- en
volleyballen op de veldjes van beachsoccer. Bij de afsluiting van deze ochtend
is er een lekker warm hapje en drinken. Dus houdt deze datum vrij en dan zien
wij jullie allemaal verschijnen op de 24e juni.

Groeten, TVO OMNI Jeugd

TVO Vrijwilligersavond

‘ Gelukkig hebben we de foto’s nog’

Quizmaster Tijmen Spit
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De twee winnende groepen

ALGEMENE LEDENVERGADERING ST. BARBARA
Hierbij nodigt het algemeen bestuur, haar leden uit, op dinsdag 30 mei a.s. voor de
68ste algemene ledenvergadering van R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen.
Deze wordt gehouden in Uitvaartcentrum Startman, Werfheegde 27, Haaksbergen. De
vergadering begint om 19.00 uur.
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Koningsdag 2017
Ook dit jaar is naar onze mening de Koningsdag in Beckum een succes
geweest. Om 10.30 uur had iedereen zich verzameld op het schoolplein, in het
bezit zijnde van een oranje ballon met naamkaartje. Onder begeleiding van het
dweilorkest Beentels Kabaal begaven allen zich naar het voetbalveld om, na
het spelen van het Wilhelmus, de ballonnen op hun reis te sturen. De
Koningsdagcommissie heeft al veel kaartjes retour gekregen. Alle tot dusver uit
Duitsland.
Na het oplaten van de ballonnen zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8
opgedeeld in groepen en hebben zij zich vermaakt met de diverse spelletjes op
het schoolplein en voetbalveld. Voor de peuters en kleuters waren er
springkussens en andere activiteiten in de sporthal. Ook ging de fietstocht van
start, zowel voor mountainbikers als de gewone fietsroute. Drank en
versnaperingen werden verzorgd door de medewerkers en vrijwilligers van TVO
in de kantine. Buiten werden de activiteiten muzikaal ondersteund door Thijs
ter Bekke.
Het was een gezellige, sportieve en leuke dag waar me met een goed gevoel
op terug kunnen kijken. De Koningsdagcommissie wil graag iedereen bedanken
die hun steentje hebben bijgedragen aan deze fijne dag. Zonder jullie krijgen
we dit niet voor elkaar! Graag zien we jullie volgend jaar allemaal weer met
Koningsdag 2018.

Namens de Koningsdagcommissie, Ursela Roesink

Kinderen vermaken zich op het schoolplein
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Foto onder: Volwassenen vermaken zich met Oranjebitter tijdens de fietstocht
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Twintig voorzetten op …

Rik Lansink

Het zit sommige mensen gewoon in het bloed. Meedenken met de
gemeenschap. Gewoon de handen uit de mouw steken, als iets voor
de plaatselijke gemeenschap gedaan moet worden. Als je in dit kader
goed om je heen kijkt, zul je concluderen, dat dit vaak ook een
familietrek is. ‘Het zit um in’t blood’.
Dat geldt ook voor de persoon die we deze keer op de korrel nemen voor de
Twintig Voorzetten in BBB. Zijn opa (Arnold) was in de 60er en 70er jarenlang
nauw betrokken bij het sociale en kerkelijke gebeuren in Beckum. Met oa.
functies binnen de parochie, dorpsraad en ABTB. En zijn moeder (Diny) drukte
later direct en indirect een stempel op diverse sociale en culturele activiteiten
in onze gemeenschap. Vaak bij ogenschijnlijk kleinere, humane zaken en dan
vooral vanuit een bescheiden opstelling. Zij is inmiddels met haar man
‘geëmigreerd’ naar het Sallandse Haarle, maar volgt met raad en daad alles
wat zoal in Beckum speelt. Zoals ze ook de jaarlijkse dodenherdenking alhier
mede organiseert.
Komen we bij de persoon in
kwestie. Hij is al jaren betrokken bij
jeugdactiviteiten ter plaatse. Hij had
zitting in de Jeugdraad. Bij de
zeepkistenrace
had
hij
een
belangrijke rol in de organisatie. En
ook bij andere culturele activiteiten
in Beckum was hij nauw betrokken.
En niet in de laatste plaats; hij
heeft
bij
de
Proggiehoes
‘reddingsoperatie’ van de laatste
maanden een rol binnen de
werkgroep die zich vooral sterk
maakt voor het functioneren van
ons ‘buurthuis’ op de langere
termijn. Die werkgroep ressorteert
nu onder het 2e gevormde
Dorpsplan 2.0 Genoeg voorbeschouwing over alles, het woord is nu aan de
man die nauw betrokken is bij alle hierboven beschreven zaken. Op zijn eigen
specifieke manier; belangstellend, bescheiden, niet (te) veel woorden
spenderen, gewoon doen! Twintig Voorzetten op Rik Lansink .

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

30 / Vrijgezel / Logistiek medewerker / Volgen van de rallysport, fotografie
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De sportcarrière:

Die zal nog moeten beginnen. Maar realistisch gezien denk ik niet het er nog
van komt.

Het hoogtepunt:

Als ik het mij goed herinner ooit nog op het podium gestaan bij een introductie
toernooi van TVO Tennis.

Wonen aan de Deldenerdijk, waar twee nieuwe woningen bijgebouwd zijn.
Meer leven in de brouwerij?:

De laatste jaren is er veel veranderd. De verplaatsing van de boerderij was
noodzakelijk omdat er op de huidige locatie vanwege de natuur geen toekomst
meer was. De beide kavels die we hebben verkocht waren ook nodig om de
verplaatsing tot een succes te maken.

Schaalvergroting in de landbouw is noodzakelijk om te overleven, komt er nog
een ommekeer?
De marges in de landbouw zijn zeer klein daardoor is het voor velen
noodzakelijk om verder te groeien. Ik denk het wel dat er ruimte blijft voor
familiebedrijven om een goed inkomen uit de landbouw te halen.

Geen actieve carriere in de voetbal, eerder bij de scouting gezeten, dat gaf je
voldoening?
Ik heb mijn gehele jeugd bij de Dr. Ariëns Ingrid gezeten in Hengelo. Ik heb
hier altijd een zeer leuke tijd gehad vooral tijdens de vele kampen.

De Jeugdraad maakte enkele jaren furore in Beckum met de zeepkistenrace,
wat nu?

De Jeugdraad zijn we een aantal jaar geleden begonnen om meer activiteiten
voor de jeugd te organiseren. Dit heeft geleid tot vele activiteiten o.a. de
zeepkistenrace en een bandavond. De zeepkistenrace krijgt naar 7 mooie jaren
geen vervolg, wel weet ik dat huidige bestuur al druk bezig is met organisatie
van een nieuw evenement in september.

Het Proggiehoes zal ook op langere termijn haar bestaansrecht houden,
omdat…

Voor de komende vijf jaar is er een overeenkomst gesloten vanuit de nieuwe
stichting ’t Proggiehoes met de heilige Geest Parochie. Voorlopig blijft het zoals
is, alleen dan zonder beheerder en met de inzet van vrijwilligers. De komende
tijd zal het moeten uitwijzen of het ook allemaal uit kan. Gezien de vele
vrijwilligers die zich hebben aangemeld heb ik er wel vertrouwen in.

De leefbaarheid van Beckum komt door de stagnatie in woningbouw onder
druk te staan; welke daadwerkelijke oplossing zie jij.
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Voor de leefbaarheid van Beckum is het noodzakelijk dat er meer woningbouw
komt. Ik denk dat er zowel huur- als koopwoningen bij moeten komen. De
werkgroep kleinschalige woningbouw heeft al veel stappen gezet, het is echter
een lang proces. Ik hoop dat er binnen de aankomende dorpsplanperiode ook
echt van de grond komt.

Van die vluchtige social media wordt ik niet vrolijk, daarom blijft BBB, ook voor
jongeren, een nuttig communicatiemiddel.

Ik lees de BBB zelf altijd helemaal door. Het is mooi en nuttig maandblad,
waarin ook de ruimte is voor meer verdieping, iets wat via de sociale media
minder goed mogelijk.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders):

Douchen, ontbijten, het nieuws lezen en dan door naar het werk.

Vind je het ook zo erg (en gevaarlijk!) voor blaaskaak Donald Trump?

Hij heeft wel regelmatig gevaarlijke uitspraken, waarvan ik hoop dat hij ze niet
waar gaat maken. Je ziet ook in Nederland en in Europa dat de maatschappij
steeds harder word zowel in de richting van extreem rechts als links.

Na een dag werken met de voeten op de bank voor de tv met glas bruin
gerstenat:

Nee, er is meestal wel genoeg te doen na een dag werken. Het gerstenat volgt
op donderdag op onze vaste avond in de B-Keet.

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:

Ik heb grote bewondering voor mensen die zichzelf helemaal wegcijferen om
anderen te helpen.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Stamppot, smaakt altijd goed.

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo
Maassen….:
Herman Finkers, zonder twijfel.

Favoriete tv programma’s en muziek:

Ik kijk graag naar Engels of Scandinavische detectives of een documentaire. Ik
heb wel een brede muziek smaak het meeste is wel rock gerelateerd.

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

Canada, de overweldigende natuur (Rocky Mountains) en op bezoek bij familie
die daar naar toe zijn geëmigreerd.
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Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:
Laat mij maar slapen ’s nachts.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

mogen zijn. Mede door het dorpsplan is er al veel bereikt. Als iedereen zich ook
de komende dorpsplan periode zich hiervoor inzet zullen we nog meer
kunnen bereiken.
Jan Ottink

ZIJLIJN Kennismaken

Afgelopen zaterdag waren wij, bewoners van de Beukenhof allemaal
uitgenodigd om kennis te maken met Ellie en Egbert Pasman. Zij zijn de
nieuwe bewoners van de voormalige dokterspost op nummer 8. Het was ook
nog bedoelt als goedmakertje voor de overlast tijdens hun verbouwing. Dat
laatste is onvermijdelijk als je in een complex woont zoals wij.
Het was heel gezellig en natuurlijk kwam de geschiedenis weer langs van
"Wozoco" naar de "Beukenhof". Wozoco, woon en zorg centrum, bleek toch te
duur te zijn voor zo'n kleine woongemeenschap als Beckum dus ook de
privileges die daar aan vast zaten zoals een gemeenschappelijke ruimte en alle
mogelijke wensen die we tijdens bijeenkomsten vooraf kenbaar hadden
gemaakt. Een zo'n wens vond ik zelf wel grappig. Een oudere dame vroeg of
het mogelijk was om daar volkstuintjes aan te leggen. Daar werd door een
paar mannen op gereageerd, zij hadden helemaal geen behoefte meer aan een
tuintje!
Zoals eerder vermeld is het hier goed toeven en wensen we de Fam. Pasman
veel woongenot.
Rie Menkehorst

Zonnebloem nieuws

De Zonnebloem afd. Beckum organiseert voor haar
gasten op zaterdag 15 juli een Zonnedag.
We verwachten u om 10.00 uur bij erve Goselink aan
de Beckummerweg 38 waar we beginnen met koffie en
thee. We hebben weer een verrassend programma dat om
15.00 uur zal eindigen. Graag opgeven vóór 4 juni bij
Ria Asbroek tel. 074 3676573 of Mirjam Kleinsman
tel. 074 3676538
We hopen er samen weer een gezellige dag van te maken
en u met velen te mogen begroeten.

Zonnebloem afd. Beckum
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DE LAATSTE COMPETITIEDAG BIJ TVO

DE BESLISSINGEN!

Het gaat zoals het gaat. In de euforie van Feijenoord wel of geen kampioen en wanneer dan wel - was de opwinding over de knappe prestaties van Ajax
in de Europa-league zeker op zijn plaats.
Tussendoor stond dat opgefokte circus van het Eurovisie songfestival ook weer een
week op de voorpagina’s. Maar dat is dan weer een volstrekt andere discipline… Ik snap
trouwens niet, dat steeds weer vooraf een generale repetitie moest plaatsvinden voor
de pers, vakjury en ander bobovolk. deelnemer? Afijn, je kunt niet overal verstand van
hebben. Gelukkig maar.

TVO JO19 WEERDE ZICH KRANIG

Terug naar de kern; de finale afloop van de laatste competitiewedstrijden bij
TVO JO19 tegen WVV JO19 en BSC/Unisson tegen TVO. De A junioren van
WVV konden de titel bij TVO behalen zaterdagmiddag 13 mei. Een extra bus
vol supporters en andere aanhang van WVV zorgde voor sfeer met
rookbommen en toeters vooraf. Doelman Wilco hielp de gasten in het zadel na
enkele minuten met een foute pass, WVV profiteerde dankbaar, 0-1.
Vervolgens redelijk evenwicht en na de rust speelde TVO enkele goede kansen
uit. Bas en Jelle V. konden vrij op de keeper afstomen na prima combinaties
maar ze schoten respectievelijk op de sterk reagerende WVV doelman en
naast. Wilco redde nog fraai met de voet bij een WVV inzet. In de slotminuut
kwam de bevrijding voor WVV. De rechterspits werd gelanceerd en maakte vrij
voor Wilco geen fout met een lage schuiver, 0-2. Vreugdegehuil van de WVV
spelers en aanhang, de buit was binnen en de bloemen voor de A junioren
van WVV, de terechte kampioen!.

HET BESLISSENDE DUEL VAN TVO 1

Zondag moest TVO 1 de laatste strohalm proberen te pakken in Boekelo.
Rechtstreeks veilig spelen of in de degradatieronde belanden. de bekende dood
of de gladiolen. BSC/Unisson was allang veilig gespeeld maar wilde hoe dan
ook het seizoen in stijl afsluiten met thuiswinst. Die boodschap was inmiddels
de dagen ervoor al formeel en informeel doorgeseind. En zo hoort het ook! In
Goor speelde GFC tegen ’t Centrum; TVO en ’t Centrum hadden 26 punten,
GFC 25 punten. Een remise in Goor zou voor TVO klassenbehoud betekenen
als ook de Beckumers minstens gelijk speelden. Bij winst van TVO zou ‘de
handhaafvlag’ kunnen uithangen. Tot zover de beschouwing vooraf.
Op het fraaie Boekelose sportpark waren heel wat Beckumer supporters
rondom het veld. De vorige partij indachtig (2-5 winst voor de Boekeloërs) zou
TVO een hele kluif krijgen aan de snelle BSC/Unisson formatie. Maar de
opdracht was simpel; er moest geduld bewaard en concentratie tot de laatste
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minuut. Een tweet uit Goor berichtte al snel dat GFC op voorsprong kwam
tegen ’t Centrum en de winst zou pakken. TVO moest dus gewoon winnen!
Het spel op de Zweede was lang evenwichtig. De gastheren lieten de bal iets
gemakkelijker rondgaan, maar de TVO verdediging bleef voortdurend de baas
over de snelle spitsen van de rood/blauwe formatie. Kansjes voor Jorn, Maik en
Rinze sorteerden geen effect voor TVO, met 0-0 werd in de rust thee
gedronken (door de spelers dus!). Waar TVO al tegen drie ‘knullige’ gele
kaarten was opgelopen.
Het spelniveau zakte vervolgens; er kroop wederzijds zand in ‘de combinatiemolen’. BSC/Unisson wisselde een paar keer en ook bij TVO was het inbrengen
van vers bloed wenselijk. Martijn en Luuk liepen zich warm, maar nog even
geduld dus… In de 71e minuut kwam Luuk voor Stef in het veld. De
tegenstoten van TVO werden gevaarlijk en BSC/Unisson kwam onder druk.
Jorn had tot dan toe weinig geluk met zijn acties, maar bewees zijn grote
waarde in het slotkwartier. In de 74 e minuut knalde hij vanaf links met een
secuur schot de bal onhoudbaar voor de keeper in het net, 0-1. De ban was
gebroken, Luuk demarreerde over links en schoot rakelings net over de
kruising. Vervolgens miste Jorn vrij voor de keeper koelbloedigheid en zag zijn
inzet gekeerd. Maar uit de daaruit voortvloeiende corner kwam de bal over de
verdediging heen weer voor de voeten van Jorn. Met een harde schuiver
knalde hij nummer 2 in het net, 0-2. We schrijven de 84e minuut, de buit is
binnen. TVO verdedigde resoluut en BSC/Unisson had niet meer de macht om
in die laatste minuten het tij te doen keren. ‘Hoe je een matige wedstrijd toch
op effectiviteit kunt winnen’, dat was zo’n beetje de conclusie van de
omstanders. Maar daar maalde dus niemand om …TVO blijft 4e klasser!!
Naast alle spelers, die dit hebben bewerkstelligd, proficiat aan Danny, Tonny,
Joris, Nico, medische ondersteuners en andere betrokkenen.
Buiten zat Barrillet Ottink met zoonlief en partner tevreden op het gras. Hij was
gekscherend nog eens ‘bewerkt’ door zijn maten; volgend jaar er toch nog één
seizoen bij aanknopen? Nee dus, klonk het definitief, het is mooi geweest. Na
plm. 14 jaar in TVO 1 spelen op posities in de voorhoede, later middenveld en
het laatste half jaar de verdediging stopt Barrillet met spelen in het 1 e. Een
voorbeeldige instelling, gegroeid als controlerend middenvelder en aanjager, door omstandigheden - de laatste maanden met Nick een prima centraal
defensief blok vormend, dat was Barrillet Ottink!
In de kantine en op het terras bij De Zweede was het nadien fijn toeven, ook
voor veel TVO supporters, spelers en kroost. En waarachtig, schrijver dezes
won ook nog eens de verloting. Een dinerbon bij Fleur de Sel,( u weet wel, van
Marcel!). De dag kon dus in dubbel opzicht niet stuk…

Knitto
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Wist u datjes….

TVO JO19 boekte prima zeges op ATC en Twenthe met 1-2 en 4-3. De 45+ers
hadden tegen Almelo een snipperdag met 14-2 verlies maar stuurden daarna
Holten met een 2-0 nederlaag naar huis. TVO4 won van UD en vervolgens
werd PW afgedroogd met 0-9; een prima 2e plaats is in zicht. Het 2e verloor 2x;
van koploper Achilles nog eervol met 4-6 en teleurstellend met 3-0 van Rood
Zwart. Het JO11-2 team walste over Rood Zwart heen met 9-3 en JO 15 deelde
de punten met Grol, 4-4. JO17 won prima bij Heracles, 3-5.
TVO 5 (7tal) sloot na 0-2 achterstand met 3-2 winst het seizoen af en ook het
4e won met 3-2. Nadien was het informele afscheid van André Karnebeek, de
sterkmaker de laatste jaren van TVO4. TVO3 en het kampioensteam van Enter
maakten er onderling een geneuglijk partijtje van. Ergens bij 6-0 stopte de
teller. En TVO1 speelde zich door winst op BSC/Unisson veilig, Jorn scoorde 2x,
eindstand 0-2 dus… Met een gezamenlijke training werd het seizoen vorige
week donderdag afgesloten. TVO 1 blijft 4e klasser, mooi toch?

H. Blasius Beckum weekendvieringen
MEI
Woensdag 24 mei

18.30 uur

Zaterdag 27 mei

18.30 uur

JUNI
Zondag 4 juni

09.30 uur

Maandag 5 juni

09.30 uur

Zaterdag 10 juni

18.30 uur

Zaterdag 24 juni

18.30 uur

JULI
Zaterdag 8 juli

18.30 uur

Woord- en Communieviering
Pastor Doornbusch
Dames- en Herenkoor
Vigili van Hemelvaart
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor
Parochieviering in Delden
Eucharistieviering, pastor Nowara
Parochiekoor
Eucharistieviering in Delden
Pastoor Oortman
Dames- en Herenkoor Hengevelde
Eucharistieviering, pastor Escher
Samenzang
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Spirit
Woord- en Communieviering
Pastor Van der Bemt
Afscheidsviering groep 8

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 5, 2017
pagina 28

Datumbank
30 mei
2 t/m 5 juni
12 juni
14 juni
14 t/m 16 juni
17 juni
20 juni
24 juni
24 juni
27 juni
8 juli
10 juli
18 juli
14 aug
16 t/m 21 aug
19 aug
25 t/m 27 aug
3 sep
11 sep
16 sep
9 okt
21 okt
13 nov
18 nov
11 dec
16 dec
8 jan 2018
8 t/m 10 juni

Zonnebloem, boottocht
Pinksterfeesten Beckum
Dorpsraad vergadering
Vrouw Actief: fietstocht
Eindkamp groep 8
Oud papier
Parochieavond in ’t Proggiehoes, 20.00 uur
Beachsoccertoernooi en TVO Tennis: langste dag toernooi
TVO Jeugd sportdag
AED herhaling voor genodigden
Afscheidsviering groep 8, H. Blasius te Beckum, 18.30 uur
Dorpsraad vergadering
Afscheidsavond groep 8 van 19:00-22:00 uur
Dorpsraad vergadering
Muiterweek
Oud papier
Volksfeesten Oele
Jeugdraad Evenement: Brainrun
Dorpsraad vergadering
Oud papier
Dorpsraad vergadering
Oud papier
Dorpsraad vergadering
Oud papier
Dorpsraad vergadering
Oud papier
Dorpsraad vergadering
TVO Jeugdkamp 2018

****************************************************************************************V
akanties basisschool De Bleek
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 BBB agenda.
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Bidprentjes Historisch Archief Beckum e.o.
Het Historisch Archief Beckum e.o. verzamelt naast krantenknipsels 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, 074-9676246.
NAMEN
Maria v.d. Aa
Arnoldus Aarnink
Johannes Aarnink
Johanna Maria Annink
Herman Arkink
Bernhardus 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
Egbertus G.J. ten Bos
Theodorus G.M. Botterhuis
Gerharda Ch. Botterhuis
Henrica Bouwman
Antonius ter Braak
Margaretha G. ter Braak
Hendrikus A. Breteler
Johannes Breteler
Gerrit Jan Breukers
Berendina Brookhuis
Gerhardus Hermanus Bunte
Johanna Geertruida Bunte
Arend jan Buschert
Gerdina Buschers
Martinus Buscher
Gerardus ten Dam
Henkie ten Dam
Gerrit Jan Derkink
Johannes Derkink
Bennie Derkink
Hermina Derkink
Johanna Derkink
Hendrikus Diepenmaat
Maria Drietelaar
Johanna G. Egberink
Wilhelmina H. Egging
Maria A. Eijsink

GEHUWD MET
H.J. Boenders
M. Isvort
H.J. Boenders
G.J. Keizers
G. ten Dam
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
H.E. Doeschot
G. Ingenerf
G.J. Ottink
J.M. Mulder
B. Sanders
J. Konink
M. Drietelaar
Uefemia Sanders
C.G. Pot
G. Roetgerink
G.J. Veldhuis
G.J.Scharenborg
Christina Bouwhuis
J.M. Buscher
F. Schoneveld
J.F. Ketels
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OVERLEDEN
1915-17-02
1884-13-11
1906-08-10
1960-30-06
1970-26-12
1921-22-01
1942-21-08
1957-20-07
1939-09-04
-20-07
1955-06-04
1938-26-03
1947-08-10
1916-15-11
1915-25-04
2000-12-04
1951-26-04
1933-16-07
1883-07-02
1929-26-03
1938-15-01
1964-01-01
1931-24-02
1943-03-09
1905-18-03
1967-30-11
1943-21-09
1914-21-12
1960-28-10
1931-10-05
1859-22-01
1944-20-03
1919-27-01
1909-12-01
1945-19-02
1966-23-11
1909-23-12
1963-10-12
1956-11-05
1909-16-09
1940-11-12
1945-26-03

NAMEN
Albertus A. Engelberts
Johannes Engelberts
Gerhardus Eppink
Johannes Eijsink
Johanna B. Ezendam
Johannes Ezendam
Hermina B. Geerdink
Johannes H. Geessink
Egbertus Goselink
Johanna H. Grobbink
Hendrikus J.J. Groothuis
Johanna M. Groot Kormelink
Maria J. Grootte Bromhaar
Johanna B. Harink
Johanna Havink
Maria J. Heijmerink
Grada Heijmerink
Jan Heijmerink
Janna G. Hemink
Gerh. H. Heuker of Hoek
Gerhardina Hobbenschot
Hermina J. Hofstede
Gerhard. A. Hofstede
Arend J. Hofstede
Bernardus Hollink
Engelina Horkenborg
Hermanus Horkenborg
Margaretha Isovrt
Johanna G. Kamers
Johanna Kamp
Berendina Keizer
Geertruida J. Keizers
Joannes Keuken
Gerda Klein Poelhuis
Gerhardus J. Kleinsman
Gerhardus J. Kleinsman
Marinus Alph. Kleinsman
Johanna G. Knoef
Jan Hendrik Knoef
Johanna Knoef
Berendina Joh. Knoef
Gezina J. Knoef
Willemientje Koenderink
Wouter H.F. Koenderink
Geertr. Joh. Konink
Hendrika Konink
Johannes Konink
Hendrika G.J. Kottier
Bernardina Landewe
Johannes J.H. Lansink
Gertrudis Leeferink
Fransje Leferink

GEHUWD MET
J.C. Bleumer
E. Zweers
G.H. Mentink
A. ter Braak
Hermina Mentink
Hermanus Jannink
Johanna Sasse
G.J. Aarnink
J. Hollink
G.J. Mensink
J.H. Vollenbroek
W.J. Morskieft
J.H. Scholten
J.G. Wissink
G.A. Winters
E.J.M. Exterkate
Antonij Rouwenhorst
Gerh. Joh. Hofstede
G. Oost
Gertruida Doeschotte
H. Geessink en B. Derkink
Arnoldus Aarnink
A.G. Nijenhuis
G.J. Leusink
G.J. Kleinsman
Herman Arkink
Marinus Bouwhuis
J.G. Roetgerink
B. Keizers
B.A. Waanders
G. Scharenborg
Joh. Ter Avest

J. Rouwenhorst
G. Busschers
J. Leurink
Gerrit J. Bake
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OVERLEDEN
1967-10-02
1925-26-03
1883-30-07
1936-24-09
1920-29-12
1913-15-02
1940-23-03
1922-22-04
1939-02-12
1942-17-11
1951-27-06
1990-26-03
1982-02-07
1975-18-06
1903-14-04
1927-23-07
1861-01-12
1896-26-02
1933-09-04
1952-21-02
1941-22-02
1958-31-07
1977-11-08
1915-01-04
1916-10-10
1962-19-01
1971-03-12
1884-13-11
1997-10-08
1917-14-10
1932-31-01
1978-21-10
1895-28-09
2001-07-11
1922-05-04
1942-11-04
1937-13-03
1948-31-05
1956-01-03
1937-18-12
1932-16-11
1931-05-04
1944-22-04
1970-04-08
1950-24-10
1955-03-02
1949-05-03
1969-21-10
1916-13-10
1952-08-08
1889-01-10
1941-05-04

NAMEN
Johannes Leferink
Geertruida Leferink
Gertrudis CH.J. Leferink
Johannes Leferink
Henk Leferink
Gerhardus Leferink
Hermanus Leurink
Johanna G. Leurink
Johannes Leurink
Gerhardus Joh. Leusink
Gertruida ter Maat
Hennie Markslag
Hermina Markslag
Johannes H. Markslag
Gradus Mentink
Geertruida H. Mentink
Geertruida Mentink
Johanna C. Messelink
Bernardus J. Messelink
Johannes H. Middag
Johannes A. Morsinkhof
Hermanus W.M Morskieft
Johanna G. Nijhuis
Hermina J. Nijland
Herman Nunnink
Johannes M. Nunnink
Johannes Ant. Nunnink
Geertruida Onland
Martinus A. Ottink
Bernardus J. Ottink
Gerrit J. Ottink
Bernardus Ottink
Gerhardus A.J. Ottink
Johanna G. Ottink
Joanna Ottink
Hermina Ottink
Maria Ottink
Gerhardus Oude Lansink
Johannes G.J. Oude Lansink
Christina G. Pot
Gerrit J. Pot
Johannes Pot
Berend Jan Prinsen
Hermine Raanhuis
Johannes Raanhuis
Ilona Rosta
Hendrikus J. Rouwenhorst
Berendina G. Satink
Johanna Geertruida Scholten
Henricus Schoolkate
Johanna Schoolkate
Hermanus Schoolkate

GEHUWD MET
H.A. Vossebeld
Henri G.J. Ros
Gertr. Lenderink
Rikie Bos
Regina Barink
E. ten Dam
A. Schoolkate
J. Kortier
Lida Ellenbroek
J.M. Bunte
Gertr. Geelink
J. Eysink
G.H. van der Zwaan
A. Weernink en J.B. Kartier
J.G. Ottink
E.T. Graave
G.J. Aarnink
J.H. Boenders
Maria v.d. Aa
H. ter Braak
Gerrit J. Heijmerink
Berendina Broekhuis
B.J.A. Elferink
G.A. Weernink

Henricus Nijland
Johanna H. te Vaarwerk
Gerrit J. Derkink
Johanna G. Veldhuis
Gerritdina Veldhuis
G. Dijkhuis en J. Hobbelink
Fred F. Vossebeld
J. Nijhof
Hend. J. Asbroek
Johannes H. Wolters
H. Kleinsman
J. ten Vregelaar
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OVERLEDEN
1921-03-07
1986-19-02
1939-23-03
1920-02-03
2007-05-07
1895-01-05
1920-05-10
1946-13-10
1935-31-07
1919-28-01
1924-07-11
1985-27-02
1936-17-01
1922-21-03
1900-03-04
1943-25-11
1951-15-11
1918-16-11
1912-29-01
1954-21-12
1919-12-01
1987-08-01
1912-10-01
1954-02-01
1894-02-03
1878-23-07
1872-14-04
1879-09-05
1961-30-08
1945-09-02
1904-18-04
1962-08-09
1948-03-04
1951-23-05
1920-11-09
1911-14-07
1934-25-09
1951-07-06
1945-19-11
1963-15-07
1952-14-11
1943-30-12
1918-21-10
1941-25-06
1930-04-04
1930-11-02
1965-02-05
1967-19-04
1955-13-03
1917-25-12
1955-19-05
1910-09-12

NAMEN
Carin Schrader
Marsellinus J.H. Slaghekke
Johanna G. Spenkelink
Berendina Spoolder
Antonius Tanke
Gezina Temmink
Jan ten Tije
Johanna Vaanholt
Gezina te Vaarwerk
Hermanus te Vaarwerk
Joh. Hendr. te Vaarwerk
Ger. J.H. In het Veld
Gradus J. Veldhuis
Gerdina Veldhuis
Johanna H. Veldhuis
Joh. Maria Vollenbroek
Johanna ten Voorde
Gertr. Maria Vossebeld
Herm. Hendr. Vossebeld
Herm. Ant. Vossebeld
Fredr. Vossebeld
Johannes Josephus Vossebeld
Hermanus J. Weernink
Antonius J. Weernink
Johanna Weijenborg
Willen J. Wiegmann
Berend. Joh. Wielens
Arend J. Wijlens
Gerh. Ant. Winters
Gerarda H. Winters
Johannes Witbreuk
Bernarda E. Wolters
Hendrika M. Wolters
Joh. Herm. Wolters
Johanna Freriksen

GEHUWD MET
Benn Breukers
Hermanes Knoef
J.H. Ubbink
Gez. Temmink
Ant. Tanke
J. Wekdam
H. Schoolkate
A.G. Leurink
J. Heijmerink
G. Oude Lansink
G. Bunte
Herm. Derkink
J. Pot
Her. Knoef
A.H. Verberne
A.J. Wijlens
Hermina Raanhuis
Johanna H. Leferink
Johanna Ca. Messelink
Hendr. Horkenborg
Gerh. Leferink
Hendrika Vossebeld
Janna G. Hemink
Antonius Meijerink
Ma. Cat. Kormelink
Joh. Geert. Scholten
G. Volkerink en Joh. Pierik

OVERLEDEN
1997-21-07
1959-26-10
1920-12-11
1967-19-01
1907-04-05
1910-30-01
1951-03-07
1917-13-05
1928-24-10
1911-02-11
1963-09-01
1978-20-01
1971-05-02
1926-15-04
1947-14-02
1946-05-08
1978-25-03
1919-17-02
1952-26-07
1953-15-12
1909-09-03
1938-28-02
1944-25-06
1954-27-01
1911-20-09
1943-27-10
1930-05-12
1956-19-11
1934-01-08
1985-24-04
1928-14-01
1924-25-04
1944-18-01
1950-09-04
1951-05-06

Wat is de geloofsgemeenschap Beckum ons waard?
Is er nog toekomst voor de geloofsgemeenschap in Beckum? Wanneer we hierover
nadenken, wordt al snel gedacht over de kwetsbare financiën en de kosten van ons
pronte, maar toch wel erg grote kerkgebouw.
Maar de zorg is op de eerste plaats: Kunnen we een geloofsgemeenschap in
Beckum behouden? De geloofsgemeenschap is wat anders dan de dorpsgemeenschap
Beckum. Vanouds is er een geloofsgemeenschap IN Beckum, die naast andere
verenigingen een eigen functie had en heeft in het dorp. Een vinger omhoog in Beckum
om samen in geloof stil te staan bij ons leven, bij hoogtijdagen en van daaruit dragen
we zorg voor mensen bij momenten van verlies, verdriet of ziekte. Tevens is dit de plek
waar we het geloof en de daarbij behorende normen en waarden doorgeven aan onze
kinderen, enz.
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Op dit moment zien we om meerdere redenen een sterk teruglopend en verouderend
kerkbezoek en een geringe deelname van vrijwilligers aan de kerkelijke activiteiten.
Toch laten nog wel velen hun betrokkenheid blijken in de nog redelijke, maar ook
gestadig afnemende kerkbijdrage.
Maar wat erger is: De organisatie van de geloofsgemeenschap kan nauwelijks nog
gedragen worden. Met alle waardering, zijn het slechts een paar enkelingen, die heel
veel energie en tijd besteden om de geloofsgemeenschap draaiende te houden, waar
dat vroeger hele groepen waren. Ik denk aan de locatieraad, kinderactiviteiten, enz.
Dankzij een persoon is er nog een enkele keer een gezinsviering. En dan moet je ook
nog opboksen tegen de gelijktijdig andere activiteiten in Beckum, omdat er geen
overleg is.
Wij, jullie zelf, het bestuur en het pastorale team heeft niet de illusie, dat we zomaar
alles nieuw leven in kunnen blazen, maar als er geen nieuwe jongere vrijwilligers
opstaan om samen met ons de kar te willen trekken blijven er maar twee scenario’s
over:
Of wachten tot de laatste het licht uitdoet en dan is het afgelopen. Kiezen we hiervoor,
dan kunnen we maar beter niet te lang meer wachten en met de nog wel betrokkenen
op zoek gaan en een welkom thuis zoeken bij de buurt geloofsgemeenschappen.
Of, dat we met elkaar gaan nadenken welke activiteiten we graag in Beckum willen
behouden. Wat betreft andere activiteiten en organisatie, zoals nu al met 1e H.
Communie en het Vormsel, kunnen we aansluiten bij of samenwerken met onze zuster
geloofsgemeenschappen in de H. Geestparochie. Daarbij kan ook naar voren komen of
we het grote gebouw nog wel nodig hebben.
Kiezen we ervoor om bepaalde activiteiten hoe dan ook te behouden in Beckum, dan
betekent dat wel, dat we hier voor moeten gaan en samen, met behulp van het
pastoraal team, hier de schouders onder gaan zetten.
Kortom ieder dringend welkom bij de belangrijke parochieavond op 20 juni,
om hier samen over na te denken en keuzes te maken. Dan kunnen we laten
blijken, wat de geloofsgemeenschap ons waard is!

Pastor Carin Timmerman, Pastor Henk Ogink

Het TVO GILDE

We hebben in het laatste overleg afgelopen najaar, zoals bekend, een vijftal
donaties kunnen doen aan TVO afdelingen. Ook zijn de contributies geïnd en de
laatste correcties over de 2016 contributies worden thans verwerkt. Voor de
TVO Gilde contributiebetalingen over 2017 gaan de komende weken de
verzoeken de deur uit. We hopen op aller medewerking!
Door een mutatie in het Gilde ledenbestand kan het aangemelde kandidaat-lid
Jarno Blanken per direct als TVO Gildelid toegevoegd worden.
Het reclamebord vh. TVO Gilde, dat op de tribunewand hangt, is nodig aan
vernieuwing toe. Het bestuur stelt voor, deze te vervangen met een passende
outlook in kleur.
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BBB tje

AANGEBODEN: weckketel met toebehoren en weckglazen van 1 en 1/2 liter. Diny Alofs,
telefoon 3676598.

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
MAANDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
DONDERDAGOCHTEND
: 08.00 – 09.00 uur
VRIJDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven) ( op afspraak 06-15461170)
DINSDAG
: 08.00 – 20.00 uur
VRIJDAG
: 08.00 – 18.00 uur
WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland)
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268)
(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000)
MEDLON (prikpost)
(vrije inloop)
DINSDAGOCHTEND
: 08.15 – 08.45 uur
PODOTHERAPIE OOST-NEDERLAND
behandeling op afspraak (tel. 074-8513262
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman)
Praktijk aan huis
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378

DEZE MAAND… in één volzin
Als een roekeloze cowboy schiet Donald Trump nog steed wild om zich heen en moeten
zijn getrouwen alle zeilen bijzetten om de boel te zussen of feiten te verdoezelen, terwijl
bij ons de kabinetsformatie na twee maanden viermans- overleg zo maar gestrand is,
maar ze wilden de schuldvraag eerst niet uitspreken, alhoewel tamelijk duidelijk is dat
groene Jesse met zijn kroonprinsgedrag wel veel hooi op zijn vork neemt, hetgeen
onverlet laat dat ook dit jaar het Eurovisie Songfestival weer doordrenkt was van glitter,
glamour en pompeuze lichteffecten (hoo kriegt ze’t veur meka), de echte pure zang
maar bijzaak bleek en een Portugese voddenman met spastische bewegingen tot
winnaar werd uitgeroepen en in Beckum… draait de wereld ook gewoon door en maken
we ons op voor de Pinksterfeesten met het Ossenveeld als magisch centrum.

Nog even dit….
Ondanks dat beloofd was, om kopij te leveren omtrent de belevenissen bij het
(naar horen zeggen zeer geslaagde) TVO jeugdkamp begin april heeft de BBB
redactie niets ontvangen. Jammer, maar misschien kan voor de juni BBB nog
een leuke foto geleverd worden!!!
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