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 nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.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
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……………………………………9
Een bomvolle BBB ligt voor u. Veertig pagina’s Beckumer nieuws verpakt in meer
dan 40 artikelen (zie inhoudsopgave!)..

LEES HET EN U BENT WEER OP DE HOOGTE…

Laatste week nieuws…
Vorige week is oud-TVOer Bennie Wigger na een lang ziekbed overleden op
76 jarige leeftijd. Bennie was eindjaren ’60 enkele seizoenen bevlogen keeper
van TVO 1 voetbal en tevens trainer van de hoofdmacht. Miny - en haar gezin wordt veel sterkte toegewenst.
Breaking news: via Beckum.nl ontvangen. Binnenkort is er weer vis te koop
in Beckum! Dit najaar start vishandel Keizer uit Enschede op donderdag weer
met de verkoop van vis..... zegt het voort, zegt het voort!
Goede berichten vd. voebaljunioren; TVOJO19
won bij Neede met 2-5
en is beker-koploper, ook TVOJO 17 won afgetekend bij AZSV met 0-8 enTVO
JO15 versloeg Delden met 4-3, TVO/HoeveV.JO13 moest nipt de punten aan
Bentelo laten met 1-0…. TVO4 won netjes met 0—2 bij Rood Zwart, het 2e
moest de winst bij Achilles laten, 5-1 en TVO1 verslikte zich danig tegen
Oldenzaal. Na de 1-0 voorsprong ging men met 1-9 onderuit en in alle linies
was de organisatie zoek. Zondag start de competitie, de gelederen sluiten dus!
Volgende week 28 sept. alle Jaarvergaderingen sv TVO.
TVOers, komt allen!
Ook het TVO Gilde geeft dan weer uitleg over de stand van zaken na de omnivergadering. Oa. nieuw lid -event. bij mutaties leden - welkom, contributie-inning
gestart, nieuw TVO Gildebord aan tribunewand (afdruk op pag.40) en stemming
over ingediend voorstel tot donatie.

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 OKTOBER
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WAT U LEEST IN DEZE SEPTEMBER BBB
laatste week nieuws- inhoudsopgave
voortgang dorpsplan Beckum-Oele
in memoriam Jan Klein
carbagerun zomereditie
TVO omni-jeugd actief
japanse duizendpoot rukt op
wat willen we in Beckum; het kerkhof
in memoriam Bennie Jannink
de BBB barbecue met afscheid
dankbetuigingen 2x
uitstapje dames-herenkoor met afscheid
de zonnebloem; zonnehof
sam’s kledingactie
muiterweek Beckum
pinnen bij Proggiehoes
bankjes langs wandelroute
zijlijn; barbecue bij de Beukenhof
informatieborden in Beckum
BrainRun voor doorzetters
afscheid van TVO 1; Barrillet
luk akkefietjes
Vrouw Actief Beckum
werkgroep AED
TVO handbaljeugd; succesvol toernooi
Belle ‘het beest van Beckum’
volksfeesten Oele
Kerst in Beckum
Levensboek; herinneringen
Grote clubactie TVO handbal
megawandeltocht Yvonne
peuters naar school
badminton; iets voor jou?
dag van ouderen
BBBtje; huurwoning
Levenslust; toneeluitvoeringen
werkgroep jeugd
wist u datjes
zomerse activiteiten in Beckum
licht aan de horizon? locatieraad
nationaal kampioen Steven Veldhuis
happen en stappen
weekendvieringen Blasiuskerk
datumbank

gezondheidscentrum Pastorie de spreekuren
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VOORTGANG DORPSPLAN BECKUM –OELE
De afgelopen periode is er hard gewerkt om het convenant dat
gesloten zal worden tussen de gemeente samen met de dorpsraad en
de werkgroep Oele rond te krijgen.
De werkgroepen hebben de ambtelijke opmerkingen in het concept-convenant
verwerkt. Op dit moment wordt er een laatste check gedaan om na te gaan of
de ondertekenaars het eens zijn over de tekst van het convenant. Hierna kan
het gedrukt worden en is klaar voor ondertekening.
Op 15 september as vindt er een overleg plaats met provincie, gemeente,
dorpsraad en stuurgroep om subsidiemogelijkheden bij de provincie na te
gaan. Dit is nodig ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma van het
dorpsplan. Hopelijk biedt dit mogelijkheden.
Op 25 september as vergadert de stuurgroep om de voortgang te bespreken,
aansluitend vindt er overleg plaats met de werkgroepen. De wijkwethouder
Claudio Bruggink zal ook aanwezig zijn.
Hij heeft aangegeven onder de indruk te zijn van het enthousiasme waarmee
aan het Dorpsplan wordt gewerkt. Het belangrijkste punt binnen het dorpsplan
is de woningbouw. Het bureau Croon ondersteunt de werkgroep en helpt mede
de plannen te onderbouwen en uit te werken. Dit is nodig om de gemeente
c.q. wethouder Elferink argumenten te geven om de provincie te overtuigen
van de noodzaak tot woningbouw in Beckum.

Johan Harink Voorzitter Stuurgroep Dorpsplan Beckum-Oele

In memoriam
We werden enkele maanden geleden in onze gemeenschap opgeschrikt door het bericht
dat Jan Klein door een ernstige ziekte getroffen was. Vrijdag 21 juli is Jan overleden.
Jan heeft zich vanaf beginjaren ’90 tot 2008 16 jaar dienstbaar gemaakt voor Beckum in
het Dorpsraadbestuur. Op een kundige manier wist hij tactvol diverse
dorpsvraagstukken op te lossen. We verliezen in hem een 'pater familias, strategische
stadsvernieuwer en ‘meester timmerman' zoals Aukje treffend omschreef in het
memorandum.
In de eerste plaats voor zijn gezin, maar zeker ook voor de Beckumer gemeenschap is
ons een sympathiek en positief denkend persoon ontvallen.

BBB redactie en Bennie Goselink
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Carbagerun Zomereditie 2017
Van 3 t/m 7 juli was de zomereditie van de Carbagerun. Vanuit
Beckum deden er drie teams mee.
Voor het eerst sinds het ontstaan van de Carbagerun ging de route door
Estland, Letland en Litouwen en dat met een voertuig dat slechts € 500 mag
kosten
en
niet
jonger mag zijn dan
het bouwjaar 1999.
De
snelste
tijd
hadden de Beckumer
teams niet, maar
hoe belangrijk is dat
als je met een
gezellige club door
landen rijdt waar je
ook niet dagelijks
doorkomt? De foto’s
spreken voor zich,
drie trotse teams die
zeer zeker een eeuwig plekje hebben verdiend in de BBB.
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TVO Omni Jeugd
Op donderdagmiddag 20 juli zijn wij met de TVO-leden van groep 8 ter
afsluiting van het basisschooltijdperk naar het klimbos bij het Rutbeek
geweest. De dag begon regenachtig, maar ’s middags kwam de zon er was het
heerlijk in het bos. Nadat iedereen in de gordels zat, kon het klimmen
beginnen. Eerst een makkelijk parcours om te wennen en later als apen als
grote hoogte door het bos. Tussendoor even wat drinken en toen kanovaren
op het Rutbeek. Na afloop konden ze nog even een lekkere duik nemen in het
water. Iedereen was heel enthousiast en het was een gezellige middag met
deze groep jongen en meisjes.

TVO Omni Jeugd

Japanse duizendpoot rukt flink op in Beckum
Intensieve exoten. Het klinkt als buitenaardse wezens die massaal naar aarde
zijn gekomen om de planeet over te nemen. Buitenaards is de Fallopia japonica
niet, maar woekeren kan ie als de beste. Sterker nog, de Japanse
duizendknoop behoort tot de meest invasieve plantensoorten ter wereld. De
duizendknoop brengt flinke schade aan natuur, wegen, bruggen, dijken en
woningen en verspreid zich razendsnel. Ook in Beckum. Neem maar eens een
kijkje aan de Pastoor Eppinkstraat of op de hoek van de Wolfkaterweg/
Laarhuisweg.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 9, 2017
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Schade door de Japanse duizendknoop
aan het asfalt (foto: internet)

Dure bestrijding
De Japanse duizendknoop verdringt alles wat ‘m voor de voeten komt. Wortelt diep,
steekt overal de kop op en boort zich, als het moet, dwars door funderingen, asfalt en
andere bouwmaterialen. Uitroeien is praktisch onbegonnen werk. Wroetende varkens
zijn ingezet, maar die bleken vooral geïnteresseerd in tamme kastanjes en eikels.
Afdekken om de plant en het diepgelegen en wijdverspreide wortelstelsels te laten
afsterven is een optie, maar het is nog niet bekend wat er gebeurt als het doek wordt
verwijderd. De kans bestaat dat de Japanse duizendknoop enkel ‘in slaap valt’ en weer
vrolijk verder woekert als de deken eenmaal is opgetild. Afgraven is ook een optie. Een
dure grap, die bovendien niet uitvoerbaar is in de buurt van bomen en gebouwen.

Verspreiding in Beckum
En maaien? De optie die door de gemeente Utrecht wordt genoemd als dé manier om
de Japanse duizendknoop uit de eigen tuin te verwijderen, mits intensief uitgevoerd, is
tegelijkertijd ook de optie die door deskundigen wordt afgeraden. Intensief maaien lijkt
bovengronds vooral te leiden tot dunnere stengels in grotere aantallen, ondergronds
verspreidt het wortelstelsel zich nog sneller. Maaien kent nog een negatief aspect: als
het maaisel niet grondig wordt afgevoerd schieten resten met knop zo weer wortel
waardoor de plant zich verder verspreidt. Het is dan ook niet ondenkbaar dat
maaimachines, gebruikt in bermen en op grasvelden, voor verspreiding van de
woekeraar zorgt. Zo steekt de plant vrolijk de kop op aan de Pastoor Eppinkstraat, de
Beckumerkerkweg en de Wolfkaterweg.
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De vernietigende werking van een Japanse duizendknoop (foto: internet)

Geen trein, wel duizendknoop
Is er dan geen goed nieuws? Jazeker wel. ‘Hengelo houdt grip op woekerplanten’, kopt
de Tubantia op maandag 21 augustus. Volgens de gemeente is de Japanse
duizendknoop binnen de gemeentegrens op 10 locaties geteld. De woekeraar laat zich
voornamelijk zien langs het spoor. ‘Omdat de NS bestrijding achterwege laat’, vertelt
Walter van Dijk van Gildebor, het bedrijf dat het groenbeheer in gemeente Hengelo in
handen heeft. Valt Beckum dan nog wel onder de gemeente Hengelo? Volgens de
dienstregeling van de NS rijden er hier nog altijd geen treinen en toch worden tijdens
een snelle rondgang door een klein deel van het dorp al rap drie locaties gespot.

Chemisch bestrijden of…

Om verdere verspreiding te voorkomen is bestrijding van de invasie exoot hier hard
nodig. Vooralsnog lijkt glysofaat, beter bekend als Round Up, het enige probate middel
om de plant uit te roeien. Landelijk is besloten dat chemisch bestrijden van onkruid niet
langer mag, maar volgens Van Dijk van Gildebor is glysofaat wel toegestaan bij de
bestrijding van de duizendknoop in groenstroken en groengebieden. De plant stengel
voor stengel inspuiten met Round Up geeft volgens deskundigen het beste resultaat.
Daar is het nu, aan het einde van het groeiseizoen, het beste moment voor. De plant
trekt voedingstoffen terug en neemt het glysofaat zo mee het wortelstelsel in. Japanse
duizendknoop in de tuin, maar geen zin in (chemisch) bestrijden? Aan de plant worden
tal van geneeskundige krachten toegeschreven. Bovendien schijnt ie te smaken naar
rabarber. If you can’t beat them, eat them!

Melden

Zelf overlast van de Japanse duizendknoop of de plant ergens gespot? Meld het bij de
gemeente Hengelo. Dat kan via de BuitenBeterApp, via een WhatsApp-bericht naar
nummer 55502 of telefonisch op 14074.

Esther Rouwenhorst
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Wat willen we in Beckum?
Het was 5 voor 12, nu bijna 5 over 12. Op de parochieavond gaf Peter Helle
aan dat het 5 voor 12 was voor de parochie Beckum. Er gebeurt niets in onze
ogen, maar doen wij zelf wel iets? Binnenkort worden er graven geruimd op
ons parochiële kerkhof.

Mensen wensen niet meer de rechten te verlengen, omdat er geen
nabestaanden meer zijn, ze komen er niet meer, of vinden de rechten te duur.
Vele familieleden van mij liggen daar begraven, ik kom er zelf ook (te) weinig,
maar vindt het wel fijn dat zij daar hun rustplekje hebben. Steeds meer
mensen kiezen voor cremeren en voor de parochie Beckum is het kerkhof
eigenlijk te groot, trouw zijn er nog steeds vrijwilligers aanwezig die er bezig
zijn om ons kerkhof te onderhouden. Willen wij dit kerkhof in stand houden?
Ik denk dat wij dit een beetje verplicht zijn aan de
parochiegemeenschap en de parochianen die ons zijn voorgegaan.
Samen moeten wij dit in stand houden. Mijn vraag is nu hoe kunnen we
dit samen aanpakken, wie heeft er ideeën over hoe kunnen we de lege plekken
een nieuwe invulling geven? Op de jaarlijkse parochieavond waren er veel
mensen verhinderd op deze avond. Maar graag horen wij hierover toch iets van
jullie als parochiaan of als inwoner van Beckum. Het zou jammer zijn dat ook
dit bijzondere plekje verloren zal gaan in de toekomst.
Hierbij vraag ik jullie om eens te reageren zodat we weten hoe de inwoners
van Beckum werkelijk denken over het kerkhof in Beckum en of er nieuwe
ideeën zijn. Je mag ze in de brievenbus doen van de pastorie of een mailtje
naar mij sturen. gerry@uitvaarthengelo.nl / 06-51170704.
Gerry Leferink-Temmink ( parochiaan van Beckum )

In memoriam
Na een gestaag afnemende gezondheid ging het snel bergafwaarts en is op
20 augustus plotseling BENNIE JANNINK overleden
op de leeftijd van 64 jaar.
Bennie, (van de Groothutte) geboortig in Beckum, was zijn roots niet vergeten en kwam
met regelmaat – met name bij festiviteiten als de zomerfeesten – jaarlijks naar Beckum.
Ook heeft hij bij TVO gevoetbald en volgde de club trouw. Vorig jaar nog werd hij
gehuldigd vanwege zijn 50 jarig TVO lidmaatschap.
De familie wordt veel sterkte toegewenst na dit verlies.

Bestuur TVO voetbal
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Wie maakt BBB op oonze manier
en dat veult good!
Het was weer een uiterst gezellige bedoening op 20 augustus in de kantine.
En gezelligheid kende geen tijd, bleek maar weer. Wat heet… ze waren niet
met een stok weg te slaan. En dan hebben we het over alle medewerkers van
BBB. Van makers, drukkers, verzamelaars en bezorgers.

Jammer, dat enkele redactieleden en vaste bezorgers verhinderd waren. Die 3e
zondag in augustus, de BBB barbeque is ‘s middags vaste prik bij ‘t Geertman.
Normaliter buiten op het pleintje, maar het weer hield niet over en de zon
kwam laat sporadisch te voorschijn. Dan maar binnen.
Een leuke bijpraatmiddag werd het. En allemaal ‘trots in stilte’ om het produkt
BBB, dat we nu al voor de 39e jaargang met het hele team maandelijks maken.
Fleur de Sel zorgde voor de bbq en dat was dik in orde. Een klein formeel punt
was het afscheid van Esther Rouwenhorst die ons enkele jaren had
ondersteund als redactielid. Drukke werkzaamheden voor het tv discussieprogramma Hengeloos Peil noopten haar om met BBB te stoppen. Jammer,
want haar bijdragen, beschouwingen en interviews waren van goed niveau.
Alleen in geval van nood…. Juist, dan kunnen we haar incidenteel vragen!

Esther kreeg van de Stichting Druk voor Beckum lovende woorden, een
kadobon en bloemen. De BBB eindredacteur gaf met een andere pet op(!) nog
een luchtige bloemlezing van een middag BBB produceren. En ze kwamen in
de tekst bijna ‘allemaal aan de beurt’.De slotzin luidde; “Völ dinge bunt
veraanderd in de loop der joar’n, mer sommige dinge blieft hetzelfde. Zo as
BBB producear’n op oonze manier en dat veult good. En het löp as ne trein
dankzij jullie trouwe inzet, al 39 joar laank”.

Jan Ottink
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Dankbetuiging -1Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, bezoekjes
en troostende woorden na het overlijden van mijn vriend Gerrit (Geit)
Groothuis. Het heeft mij erg goed gedaan te weten dat er zoveel mensen aan
mij hebben gedacht. Hartelijk dank daarvoor.

Jo Vis

Dankbetuiging -2Ik wil iedereen bedanken voor de talloze reacties van veel mensen in de vorm
van telefoontjes, bloemen, bezoekjes en kaarten na mijn ‘fietsongeval’! Een
kleinkind verwoordde het mooi met een tekening en de tekst; ‘oma, wat een
peg’…

Ine Ottink

Uitstapje en Feestavond
Dames- en Heren zangkoor
Op 29 juli zijn we met het bijna complete zangkoor uit geweest.
Inclusief partners waren we overdag met 34 personen.
Het is gebruikelijk dat we op deze dag een fiets tocht maken. De organisatie
had dit jaar iets anders in petto. Om ongeveer 13 uur zijn we met 10 auto’s
vertrokken naar de steenfabriek Werklust van de familie Osse in Losser. Daar
aangekomen ontvingen we eerst koffie met krentenwegge, daarna hebben we
met het treintje het fabriekscomplex bekeken. Hierna is de groep in tweeën
opgesplitst en hebben we onder leiding van een gids een rondleiding op het
fabrieksterrein gemaakt. Mooi om te zien en te horen hoe een Ossensteen het
productieproces doorliep. De gidsen zijn ook nog een beetje bijgespijkerd in
verband met het leven van Pastoor Osse in Beckum. Na vertrek uit Losser zijn
we doorgegaan naar het Syrisch Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane. Eerst
kregen we uitleg in de kapel op de verdieping. Daarna hebben we de kerk
bezocht en hebben onze ogen uitgekeken hoe mooi een verzorgd er alles
uitziet.
De dag werd voortgezet bij de boerderij van Bennie en Ine Goselink. Iedereen
was in opperbeste stemming. Om 19.00 uur kwam het eten, dat overigens
uitstekend verzorgd was door Café Halfweg.. Aan het eind van deze dag
hebben we afscheid genomen van Jo Vossebeld en Johnny ter Avest.
Jo Vossebeld, liefst 47 jaar lid, kunnen we als Altstem eigenlijk niet missen.
Inmiddels woont zij in Hengelo en heeft door omstandigheden te kennen
gegeven als koorlid te stoppen. We hebben Jo veel geluk en gezondheid
gewenst in de nieuwe woonomgeving in Hengelo.
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Johnny ter Avest, 32 jaar lang trouwe Tenor, heeft ook te kennen gegeven dat

het niet langer meer gaat. Het lopen en traplopen gaat steeds moeilijker. Het is
jammer maar we
zijn hem
erg
dankbaar, dat hij
vooral de laatste
jaren, met zoveel
moeite
altijd
present was. Jo
en Johnny zijn
onder
luid
applaus in de
bloemen gezet.
Ook was er een
bos
bloemen
voor Tonnie ter
Avest omdat zij
al die jaren ook
heeft
klaargestaan. Iedereen heeft genoten en wij als organisatie danken iedereen
voor hun bijdrage van deze gezellige dag.

Marja Derkink en Hennie Assink

De Zonnebloem, regio “Zonnehof”
biedt u een muzikale ontspanningsmiddag met medewerking van zangeres
Merel. Deze middag is op woensdag 11 oktober 2017 van 14.00-17.00 uur bij
het Wapen van Beckum. Kaarten kosten € 10 per persoon. Hebt u belangstelling
voor een gezellige middag, geeft u dan op voor 4 oktober bij Sandra Nales,
3676583.

Sams’s Kledingactie
De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Beckum
vindt dit najaar weer plaats op zaterdag 30 september 2017. U kunt uw
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel inleveren bij ’t Proggiehoes,
Beckumerschoolweg 38, van 10.00-13.00 uur.
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MUITERWEEK 2017 geslaagd evenement!
Na wekenlange voorbereiding kon het op woensdag 16 augustus dan echt
beginnen met de eerste editie van de Wijn- en Bierproeverij. Beckumers van
alle leeftijden verzamelden zich bij Café Halfweg om in de avondzon op het
terras te genieten van een biertje of wijntje, verzorgd door de Twentse
Bierbrouwerij en Wineble. Het bleek een schot in de roos en vele enthousiaste
opmerkingen volgden. Op donderdag vond het Zomercarnaval plaats in
samenwerking met C.V. de Beckummer Ossens. Uitgedost in carnavalskleding
en in een versierd café was het een groot feest.
Het grasvolleybal toernooi op vrijdag had een recordaantal deelnames met
maar liefst 42 deelnemende teams. Toch kan er natuurlijk maar 1 de beste zijn
en dit was team Hatjee uit Bentelo. Deze heren/dames werden na de tijd
gehuldigd in het Café, waar DJ Sander Scheperman een heerlijke sfeer
verzorgde! De volgende ochtend kon iedereen weer vroeg uit de veren; de
Kauwgumbalrally stond al weer voor de deur! Ruim 60 equipes stonden aan de
start van een 220 kilometer lange tocht door Oost-Nederland en Duitsland.
Hierbij gaat het niet om snelheid, maar om een zo strak mogelijk tijd en deze
kwam op naam van Nick en Ludwig Asbroek in de Adventure klasse, en Rick en
Gijs ten Vregelaar in de Chrono klasse. 's Avonds was het café te klein en was
het super gezellig tot in de late uurtjes met topband The Coffeecats!

Op zondag vond vervolgens de eerste editie van de Strong Muiter Estafette
plaats. Op een spectaculair parcours onder het toeziend oog van vele
toeschouwers gingen 25 deelnemende teams van 2 de strijd aan om de snelste
tijd neer te zetten en deze kwam uiteindelijk op naam van Tom en Thijs
Asbroek bij de heren, en Loes Veldhuis en Loes Bolks bij de dames. Ondanks
het druilerige weer een zeer geslaagd evenement wat ook zeker zijn terugkeer
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zal zien binnen de Muiterweek! In de avond opnieuw een fantastische band:
Full House speelde live bij ons op de Bühne!
Maandagavond was het natuurlijk weer tijd voor het Cafévoetbal toernooi,
waar het team van John Pierik, Spoolder 2, er uiteindelijk met de hoofdprijs
vandoor ging. De damespoule werd gewonnen door onze eigen talenten van
Halfweg 1. Na de tijd werd er een feestje gebouwd in het café onder leiding
van de heren van Club Kroket en het bleef nog lang onrustig in en om Café
Halfweg!

Dan rest ons alleen nog om een aantal mensen te bedanken. Frank Hendriks
van de Twentse Bierbrouwerij, Rita Despotovic en Angela Morsink van Wineble,
C.V de Beckummer Ossens, de mede organisatoren van de Kauwgumbalrally
en de Strong Muiter Estafette, alle artiesten, vrijwilligers en sponsoren, en
natuurlijk, iedereen die een feestje met ons gevierd heeft: Bedankt! Zonder
jullie bestaat er geen Muiterweek! Volgend jaar zijn wij er natuurlijk weer en
wel van 15 t/m 20 augustus! Tot dan!

Namens de Muiters, Jari Sigger

Pinnen in ’t Proggiehoes
Medio juli is het mogelijk om ook te pinnen in 't Proggiehoes. Dit is een logisch
gevolg van het feit dat het bestuur van Stichting 't Proggiehoes een nieuw en
daardoor moderner kassasysteem wil gebruiken. Eijsink Afrekensystemen heeft
gekeken wat mogelijk was en wat past in een omgeving zoals die van 't
Proggiehoes. Dat heeft geresulteerd in een overzichtelijk systeem waar men
jaren mee door kan. Dus u hoeft niet meer eerst bij de Rabobank pinautomaat
langs, voordat u een biertje wilt drinken!

Bestuur Stichting ‘t Proggiehoes
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Bankjes langs wandelroutes
Zoals bij de meeste inwoners bekend, zijn er mooie wandelroutes door en
rond Beckum. Er staan drie routes op de app van Landschap Overijssel.
Deze routes zijn hier op vermeld in samenwerking met de Stichting Historisch Archief
Beckum e.o., waarbij Ria Assink als de grote promotor genoemd mag worden. Het
bestuur van de Stichting Historisch Archief Beckum e.o. is er trots op dat deze routes
met beschrijving van de diverse objecten op de app staan vermeld en zien nu ook dat
er hier veelvuldig wordt gewandeld. Het bestuur heeft dan ook besloten om enkele
rustpunten in de vorm van bankjes op deze routes te realiseren en deze in het kader
van Beckum 750 jaar de gemeenschap aan te bieden. In overleg met de Stichting
Twickel zijn vijf plekken bepaald waar deze geplaatst worden, ook de constructie en
uitvoering zijn conform de bankjes die elders op het landgoed zijn geplaatst. Mede
dankzij enkele hulpvaardige vrijwilligers zijn de bankjes deze zomer geplaatst. De
Stichting Historisch Archief Beckum e.o. hoopt hiermede de gemeenschap Beckum een
blijvende herinnering aan dit jubileumjaar te hebben aangeboden.

Harry ten Dam en de gebroeders Barend en Wim Meijer
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Zijlijn gezellige barbecue
Afgelopen zomer kwamen twee mannen uit ons gebouw, Henk ter Braak en
Egbert Pasman, op het idee om een gezamenlijke barbecue te organiseren bij
het bruggetje van Mulder. De heren tennissen samen en daar zal ook wel een
derde helft bij zijn. Zo worden ideeën geboren!
De bijeenkomst werd gepland op zaterdag 12 augustus, bij goed weer. Dat was het dus
niet en er werd uitgeweken naar maandag 14 augustus om 16.30 uur. Op twee stellen
na was iedereen aanwezig. Het was een zonovergoten dag en perfect georganiseerd.
Na enkele drankjes werd de barbecue ontstoken en bakte Egbert voor iedereen wat
wils. Vooraf werd er nog een keurig opgemaakt slaatje gepresenteerd. De stemming
steeg en het werd helemaal gezellig toen Egbert de accordeon er bij haalde. Op verzoek
werd er van alles gespeeld en gezongen.
Tot mijn verbazing zong Annie Mentink letterlijk het hoogste lied met nog een hele gave
stem. Later vertelde ze dat ze vroeger had gespeeld en gezongen in een mandoline
bandje, ‘De Kalua's’. Die werden vaak uitgenodigd om te spelen en te zingen als er in
de buurt soldaten uit Indië terugkwamen. In die tijd gingen ze op de fiets en de
terugweg ging niet altijd zonder slag of stoot na de nodige drankjes, volgens Annie. Het
was een hele leuke middag en Henk en Egbert, nogmaals bedankt.

Rie Menkehorst

Bewoners bij barbecue in De Beukenhof
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Informatieborden in Beckum
De Stichting Beckum 750 jaar is bezig haar activiteiten af te ronden.
Eén van de activiteiten was het realiseren van de plaatsing van info
borden bij historische panden en boerderijen.
De Stichting Historisch Archief Beckum e.o. was al geruime tijd bezig om dit te
organiseren en hadden de nodige voorbereidingen hiervoor al gedaan. Uit de
voorbereiding bleek dat er totaal 36 eikenhouten borden geplaatst moesten
worden bij boerderijen die van historische waarde zijn voor Beckum. Het gaat
hier om boerderijen die al in vorige eeuwen werden genoemd in de
geschriften.
De oudste boerderijen werden genoemd in het jaar 1313 en wel de boerderijen
“De Wilms” en “Lonink”. Verder moesten er acht infoborden worden geplaatst
bij panden die van betekenis zijn geweest voor Beckum zoals de Rabobank en
de molen van Kamphuis Veevoeders. Aan het maken en de plaatsing van deze
borden hing natuurlijk een kostenplaatje. Om deze kosten te dekken heeft de
Stichting Beckum 750 jaar een beroep kunnen doen op de Rabobank en werd
de aanvraag bij het Rabofonds positief beoordeeld en konden de kosten van
deze borden grotendeels hieruit worden gefinancierd. Mede dankzij de
Stichting Historisch Archief Beckum e.o., de hulp van enkele vrijwilligers en de
fa. Scharenborg was het mogelijk dit project te realiseren.
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Brainrun voor doorzetters!

Op zondag 3 september vond de eerste editie van The Brainrun plaats. Vanaf
de voetbalvelden werd gestart aan een tocht van 4,5 km door de bossen en
weilanden van Beckum. Onderweg kwamen de teams verschillende
hindernissen en spellen tegen waarbij het niet alleen om snelheid ging maar
ook om kracht, slimheid, samenwerking en tactiek. Moe, vies maar voldaan
kwamen de strijders de finish over. Na de prijsuitreiking vond er een gezellige
afterparty plaats op het terras bij TVO. Het was een zeer geslaagd evenement
en bij deze willen we alle vrijwilligers, TVO en de fanatieke deelnemers
nogmaals bedanken.

Jeugdraad Beckum

Volop actie bij de brainrun
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WAARDIG AFSCHEID VAN TVO 1
De nostalgie droop er af op die memorabele vrijdag 1 september. Het
zou een afscheidspartijtje worden voor Barrillet Ottink na zo’n 16
jaar acteren in de TVO hoofdmacht. Maar van het een kwam het
ander.
Eerdere makkers van Barrillet, inclusief trainers, zouden een elftal vormen als
opponent van de voorlopige huidige 1e selectie. Oh ja, we moeten ook nog
afscheid nemen van de scheidende spelers van de selectie en leider van het 2e,
bedachten de organisatoren van die afscheidspartij. Dan maar alle betrokkenen
uitnodigen en er een soort reünie van maken. En dat was niet aan dovemans
oren gezegd. Wat heet, het werd een uiterst geslaagde happening.

Tableau de la troupe van beide teams, links scheidsrechter Gerard Lelifeld (foto’s Rita Temmink)

Waarbij de ‘oude sterren’ hongerig het malse gras betraden en naar vermogen
prima partij boden aan de TVO1 selectie. Onder andere oud TVO trainers Thijs
Vaanholt en Frank Bruins, ex-topscorers Bart Ottink en Tom Ellenbroek, de
gebroeders Rik en Luuk Horstink, Pascal Ottink die de truckendoos nog eens
opengooide met subtiele hakjes, gebroeders Gerdo en Rody Waanders en
Arjan Prins, die behoudens één poedel bij de 7e treffer(!) sterk keepte, ze
boden prima weerstand. En Willem te Nijenhuis, eerder 7 jaar selectietrainer
en teambouwer!, mocht natuurlijk niet ontbreken. Voorzitter Alfons Harink
kroop maar weer eens in de rol van stadionspeaker en had het druk.
Er werd 9 keer gescoord, 3 strafschoppen genomen-(1 gemist!) en eindstand
was 7-2 – ongeveer -voor huidige 1e. Er waren onder de toeschouwers veel
spelersvrouwen met kinderen, extra gezellig dus. En natuurlijk daarna de
formele afscheidsneming in de kantine. Van - naast - Barrillet ook andere
spelers uit de selectie; Ruben, Roy, Mike (doen een stapje terug), leider Joris
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van het 1e, leider Dinant van het 2e en kleding/wasvrouw Willy. Zoals het bij
TVO meestal betaamt; was het nadien heel lang héél gezellig in de kantine!

Jan Ottink

Het centrale verdedigingsduo van TVO1 afgelopen seizoen; Nick en Barrillet Ottink in duel
In de 2e helft acteerde Barrillet in het huidige 1e (fraaie pose!) en scoorde ook nog!

Barrillet ontving bloemen en attenties van selectie en bestuur, alsmede deze fraai opgetuigde
maquette
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LUK AKKEFIETJES
’t Is min’ in’t sommer. Mangs krie’w ’n onmeunig schoer reang’, dat oet ‘t niks
nor daalten plaert. Aamper ‘n ketear later kloart op en broest oe de zunne
onmeunig op de hoete. A’j an’t eapel stekk’n bunt met de greepe löp oe ’n
zweet in struilkes oawer de rugge. Mang’s hew dan ooldsen bössel van de
kleinkeender op bezeuk. Ton vreug ik um ok offe efkes wol help’n met eapel
gadder’n. Dat doo’k nig, heb er gin zinne an, was zien bescheet. En hee gung
nor binn’n, kroop wear achter den aipet of tablet– of hoo zo’n apperaat
rechtewoad ok heten mag – en gung spelletjes doon. Ik wee nig aans of da’j
vrooger ne teblette nam’n um kopzeate te verdriem’n. Mer afijn, dat is wear
heel wat aans, dat is’t… Nee, doar moss’n wie vrooger nig met ankom’n. Gin
zinne an? ’n Gatmuiltje ko’j krieng’n.
Eff’n aander kapittel;
De boer’n warkt zich in ’t zweet um ’t grös an de koele te krieng’n. De
loonwarkers drei’t lange daang’ um dat grös met ne snit van tien meter breed
met beunders teglieke van de been te krieng’. En ton kwaamp de bosschop,
dat de eierboer’n schuur’n vol kippen en eier’n moss’n opruumn. Doezenden
hoolder en eiern – nee hoonderdoezenden – eier wön vernietigd. Heremetied,
dat was mie wat. D’r wasse sjoemelt met vekeard spul bie’t schoonmaak’n en
in’t voar en de hoonder producearn besmette eier’n dee’t schadelijk waar’n
veur de consumptie. Zean de deskundige greunfriek’n eas. Kiek, vrooger was
t’r mangs wa heu’jbreu’j en vloog oe de miete in braand, moond en klauwzear
en de koo was an de weend. Mer dat was te oawerzeen, daor raak’n oe’n pis
nig lauw van. Mer rechtewoad is aln’s zo mega-groot, dat ne oetbraak van een
of aandere zeekte onherroepeluk het fallisiment betekent.
En wat dachie van dee onmeunig grote braand’n in de varkensschuur’n.
Doezenden mutjes en bing’n bunt ummekom’n. Dan wöt mie zwaor op mie
gemood, dan dö’t mie zear op’n bosstrok. Hoo keump dat dan steurig wier,
vroag ik mie of. Aln’s groter en nog groter; ze hebt nig mear in de haand.
Vrooger, joa vrooger ha’w ’n schot of twee schott’n met zeung’n, dee waa’n bie
’n bear doane en noa de drachtied smeet dee motte 8 tot 12 bing’n. Dat ko’j
nog behapp’n.
Inderdoad, de boer’n hebt nig mear in de haand, dat heb ze nig. Mer ja zee
mot wa met in dat mega circus, aans is t’r gin rongstoete an te verdeen’n.
Zo, noe he’k wear genog an’t noster’n ewes min’in’t zommer. ’t Kan wa wier en
hier wi’k ’t bie loat’n. za’k ma zeng, hek oeleu noe verteelt…

HekselmesienHarry
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Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Het programma voor het komende seizoen is bekend en
de boekjes zijn door de wijkcontactpersonen uitgedeeld.
Alles is klaar voor het begin van een nieuw seizoen Vrouw
Actief Beckum. De bijeenkomsten in ’t Proggiehoes gaan
we in eigen beheer met een eigen corveedienst
verzorgen. Per seizoen hebben we vier vrijwilligers nodig
die samen met het bestuur de catering in goede banen
leiden. Komt vast en zeker goed. Nieuwe leden zijn van
harte welkom! Heb jij belangstelling kom gerust op onze
eerste bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 4 oktober.
Vanwege het volle programma beginnen we vanaf 19.15 uur met koffie/thee
en iets lekkers. We besteden op gepaste wijze aandacht aan de opening van
het seizoen, daarna staat onze jaarvergadering op het programma. Na een
korte pauze komt Dolf Ruesink, journalist bij de Tubantia waar hij o.a. de
lezersactiviteiten organiseert op bezoek. Dolf heeft een boek geschreven: ‘Op
het uitgelezen moment’ over al zijn ontmoetingen en belevenissen met allerlei
bekende personen zoals Ruud Gullit, Dafne Schippers, Abba, Jomanda, Pieter
van Vollenhove, The Rolling Stones, en meer… Hij zal een aantal van deze,
soms hilarische, soms emotionele ontmoetingen met ons delen. Voor de
liefhebber: zijn boek is na afloop van de presentatie te koop. We hopen dat we
vele leden mogen begroeten. Graag tot 4 oktober

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Vervroegde
oudijzeractie Beckum?
Nee, aanhanger +
schroot kantelde in
augustus bij de
rotonde…
(foto Facebook)
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Stand van zaken werkgroep AED
Cursus:
Op woensdag 27 september en dinsdag
14 november zijn er herhalingscursussen
reanimatie en AED-bediening gepland. Locatie:
’t Proggiehoes. Inloop vanaf 18.45 uur. Start
cursus: 19.00 uur.
Belangstellenden (uit Beckum, Oele of elders)
voor een beginnerscursus reanimatie en
AED-bediening kunnen zich aanmelden via aedbeckum@outlook.com. Ook degenen die lange tijd
geen herhalingscursus gevolgd hebben, kunnen
zich hiervoor aanmelden. De beginnerscursus is
gepland op 22 november en vindt plaats bij voldoende
deelnemers (minimaal 8). Verder kan ook bijvoorbeeld een cursus gevolgd worden bij
Reanimatieopleidingen Twente. In december is er weer een huis-aan-huis collecte. In
het jubileumjaar van Beckum is daar vanaf gezien vanwege de vele activiteiten die in
2016 hebben plaatsgevonden. Voor de collecte zijn wij nog op zoek naar collectanten.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij een van de werkgroepleden of via bovengenoemd
mailadres.
Door het stoppen van Simone de Wit als werkgroeplid bestaat de werkgroep op dit
moment uit drie personen: Christel Pelle, Pascalle Ypkemeule en Rita Temmink. Graag
zouden we input krijgen van een nieuwe vrijwilliger voor de werkgroep. Wie meldt zich
aan? Verder krijgt de werkgroep ondersteuning voor de volgende taken:








Maandelijkse controle van de AED’s door Jan Busscher;
Hulp bij de collecte door o.a. Simone de Wit;
De financiën worden beheerd door Gaatske Colijn;
Sonja Mulder gaat ondersteuning bieden bij de cursussen;
Ten aanzien van de AED’s kunnen we bij problemen een beroep doen
op Twente Hart Safe.
Momenteel hebben wij een kleinere groep cursisten daar meerdere
oud-cursisten nu via het werk of hun opleiding de herhalingscursus
volgen. Wel zijn meer dan 100 personen aangemeld bij HartslagNu.
Wie volgt? Vind je het lastig om je aan te melden, dan kan de
werkgroep ondersteuning bieden bij het invullen van de gegevens.
Onze Beckumer AED’s zijn inmiddels acht jaar oud. Tot op heden zijn
ze functioneel goed maar zullen binnenkort wel een keer aan
vervanging toe zijn.

Werkgroep AED Beckum
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Mooi toch?

Succesvol toernooi TVO Handbaljeugd
Onze jeugdtoppers hebben meegedaan aan het Bornerbroektoernooi. Het was een
fanatieke dag vol gezelligheid. Hier de uitslagen: F1: 1e plek, E2: helaas geen
podiumplaats, maar wel erg goed gespeeld!, E1: 2e plek.(foto facebook)

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 9, 2017
pagina 24

Belle of het Beest uit Beckum

Elin Nales uit Beckum. Maakte in de afgelopen editie van
Giro di KiKa '17 deel uit van het KiKa Cyclingteam Twente.
Elin was als ploegbegeleider een onmisbare schakel in het
team. Met haar topsportmentaliteit komt Elin het best tot
haar recht, daar waar het lastig wordt. Een doorzetter die
niet stopt als ze moe is maar pas stopt als het werk gedaan
is (tekst (samenvatting) + foto Facebook).

Heilige Geest parochie App

Vanaf augustus heeft de Heilige Geest parochie er een
extra communicatiemiddel bij. Als een van de eerste
parochies in Nederland heeft onze parochie een eigen app.
Met deze app heb je vanuit je mobiele telefoon direct
contact tot o.a. de laatste vieringen, het laatste nieuws, het
digitale fotoalbum, contactadressen en historische
informatie over de kerken.
De app is nu nog alleen verkrijgbaar in de Google
Playstore. Je kan hem vinden onder de naam “Heilige Geest
App”.
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Volksfeesten Oele, een terugblik

Oele stond op zijn kop tijdens de 99e volksfeesten. Wat was het een
mooi weekend! We kijken, samen met heel veel bezoekers, terug op
drie goedgevulde dagen.
Vrijdagavond begon het 99e volksfeest met een gezellige avond voor de
ingezetenen en betrokkenen van Oele. Er werd volop bijgepraat en gelachen
tijdens de playbackshow. Zes groepen durfden hun creativiteit te tonen op het
podium. Op zaterdagochtend leek het wel Tirol in Oele. De basisschooljeugd
leefde zich uit op de spelletjes, lieten ballonnen op en genoten van een
voorstelling. In de middag kwamen de geweren aan bod. Het schijfschieten
was een opwarmertje voor het vogelschieten. Er waren houten vogels voor de
jeugd, de dames en de heren. De burgemeester en zijn vrouw losten het
openingsschot. Bij de vogels van de jeugd en van de heren ging het
voortvarend. Bij de dames leek er minder schot in te zitten. Maar aan het eind
van de middag lieten Myrthe Morskieft, Dinant Oolbrink en Ellen Harink zich
kronen als schutterstrio 2017.
Dit jaar kon de jeugd, zonder entree te betalen, genieten van de DJ avond. Dit
bleek een goede zet. DJ B&NO, DJ Lariekoek en The Allstarz kregen de
stemming er goed in en de feesttent zat behoorlijk vol.
Zondagochtend vertrokken de oldtimertrekkers richting Boekelo voor mooie
toertocht. Ondertussen gingen de fietsers onder andere via ’t Genseler naar
Ambt Delden. Bij terugkomst in Oele was de strijd al losgebarsten bij het
grösvolleybal, wel 30 teams speelden tegen elkaar op de mooie zonnige
middag. De wolken die af en over kwamen en de tent bij het veld brachten de
nodige verkoeling. Het nieuwe Tractor-Factor bleek meteen een groot succes.
Van begin tot eind stond het publiek geboeid te kijken en uit eindelijk kon aan
het eind van de middag niet eens iedereen meedoen, zoveel animo was er
voor. Op de twee trekkers die klaar stonden moesten hindernissen overwonnen
worden, daarbij speelden niet alleen snelheid en techniek een rol, maar ook
inzicht en precisie. De strafseconden liepen snel op als je niet goed stuurde en
de balletjes van de pionnen afgooide. Er waren juist weer seconden te winnen
met ringsteken. De platte wagen inparkeren zonder de bal van de paal af te
duwen was een onderdeel waarbij chauffeurs-ervaring een groot verschil kon
maken. Kortom, een behendigheidswedstrijd die volgend jaar niet op het
programma mag ontbreken.
Met Kenny Dan en Cooling Crystals was het goed vertoeven in het namiddagzonnetje naast de feesttent. DJ Sander en Papa di Grazzi hadden de eer om dit
mooie weekend af te sluiten.
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Volgend jaar is een jubileumjaar. De voorbereidingen voor de 100 e
Volksfeesten Oele zijn inmiddels al begonnen. Houd alvast het laatste weekend
van augustus vrij, volg facebook.com/volksfeestenoele of neem een kijkje
tussen de foto’s van afgelopen weekend op volksfeestenoele.nl.

Schutterstrio 2017 Volksfeesten Oele: Dinant Oolbrink (koning), Myrthe Morskieft (jeugdprinses),
Ellen Harink-Lammertink (koningin)

De uitslagen

Playbackshow
Schijfschieten
Dames

1. BenzineEul
2. Poesje Mauw
3. Zuster Act

1. Judith Meijer
2. Leonie Wevers
3. Maureen Brinkman

Vogelschieten
Jeugd
1.
2.
3.
4.
5.

Myrthe Morskieft
Joris Morskieft
Myrthe Morskieft
Iris Morsink
Arthur Morskieft
Kringschieten 1.
2.
3.
4.
5.

Tractor Factor

Heren

1. Frank Morsink
2. Jan Heimerink
3. André Morskieft

Dames

1. Ellen Harink
2. Bernadette Morskieft
3. Andrea Haan
4. Ine ter Bekke
5. Wiene Zeldam
Wiene Zeldam
Wiene Zeldam
Beckum
Bentelo

Heren
1.
2.
3.
4.
5.

Dinant Oolbrink
Theo Keizer
Paul Markslag
Jan Beltman

1. Harrie Grootte Bromhaar
2. Gerard Kodijk/Tom Borgelink
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Harrie Grootte Bromhaar won de eerste editie van Tractor Factor

Kerst in Beckum
De vakantie is voorbij en over drie maanden staan de
kerstdagen alweer voor de deur. Zoals in de vorige BBB
gemeld, zijn wij een groep enthousiastelingen die de
organisatie van een kerstmarkt in Beckum op zich
neemt. Heb jij de datum 20 december vanaf ±
17.30 uur al gereserveerd voor een uitje met het hele
gezin? Ons advies: noteer de datum NU in je agenda
want dit wil je niet missen! Vanaf nu houden we je
maandelijks op de hoogte via de BBB. Binnenkort gaat
de nieuwe facebookpagina online dus wil je op de
hoogte blijven, LIKE de pagina! Ook via Beckum.nl kun je binnenkort alle
informatie omtrent KERST IN BECKUM vinden. Zoals al eerder aangegeven,
willen we een markt opzetten met circa 20 kramen. Binnenkort gaan we
verenigingen, bedrijven en hobbyisten uitnodigen. Je kunt jezelf ook al bij
voorbaat
opgeven.
Meld
je
aan
via
ons
mailadres:
kerstmarktbeckum@hotmail.com. We zijn flink aan het brainstormen over de
invulling van een gezellig randgebeuren met meerdere eet- en
drinkmogelijkheden. Mocht je een goed idee hebben voor een positieve
bijdrage aan het evenement KERST IN BECKUM of wil je meer informatie, stuur
ons een mail, we horen het graag! Tot snel!
Namens de werkgroep KERST IN BECKUM
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Een levensboek; herinneringen vastleggen
Vertellen over vroeger en nu. Vertellen over het leven,
over drijfveren, over moeilijke maar ook de fijne
momenten. Mooie gesprekken die worden vastgelegd,
zodat de oudere zelf of anderen nog eens kunnen
nalezen
wat
iemand
heeft
meegemaakt.
Wijkracht/SWOH maakt Levensboeken voor ouderen.
Zelfstandig wonende ouderen in Hengelo kunnen een levensboek laten maken. Het
enige wat zij hiervoor moeten doen, is hun verhalen vertellen. Een vrijwilliger gaat met
de oudere in gesprek, bij hem of haar thuis. De verhalen die hier verteld worden,
schrijft de vrijwilliger op.
Aandacht en erkenning
Het levensboek maken levert veel aandacht op en het voldoet aan de behoefte om
herinneringen op te halen en er over te vertellen. Vertellen levert ook erkenning op. Het
doet ertoe wat er is gebeurd, het mag gehoord en verteld worden. Een levensboek kan
ook een nalatenschap zijn voor bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen.
Aanmelden
Iemand kan zich zelf aanmelden of via een verwijzer worden geïnteresseerd,
bijvoorbeeld via huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker. Na een
kennismakingsgesprek wordt de oudere gekoppeld aan een vrijwilliger. In een periode
van ongeveer acht weken voeren zij gesprekken. De vrijwilliger verwerkt alle verhalen
en herinneringen tot een boekwerk, waarin ook foto’s kunnen worden opgenomen.
Alleen de kosten voor het drukwerk en toebehoren, worden in rekening gebracht.
Voor meer informatie of aanmelding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met
SWOH via het zorgloket van de gemeente Hengelo: 074-245 91 31 of met sociaal
werker
Ankie
klein
Gebbink
via
a.kleingebbink@wijkracht.nl.
Zie
ook:
www.swohengelo.nl

Beste inwoners van Beckum en omstreken,
Op zaterdag 16 september 2017 gaat de Grote Clubactie weer van start.
Zowel de senioren als de jeugd van TVO handbal helpen mee met de verkoop.
Vanaf deze zaterdag kunnen jullie dus lotenverkopers aan de deur verwachten.
Doordat u een lot koopt, steunt u TVO handbal, want per verkocht lot van 3
euro gaat er 2,40 euro naar de kas van TVO.
Daarnaast maakt u kans op mooie prijzen. De trekking is 13 december 2017.
Een lot kopen is erg gemakkelijk. De lotenverkopers komen met een boekje bij
u langs de deuren. In dit boekje vult u uw persoonlijke gegevens in en stemt u
toe met een eenmalige machtiging.
Hopelijk steunt u TVO handbal, en koopt u een lot van de Grote Clubactie.
Bedankt alvast voor uw steun!
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‘Yes I did it! Dodentocht van 100 km in Bornem
(België) gelopen. Binnen 20 uur. Ik had deze al
tijdje op mijn "lijstje" staan en mede dank zij
wandelmaatje Donny Meijerink het er nu toch
van gekomen’.
Yvonne Wielens proficiat! (foto Facebook)

HOERA!! De peuters van
het Bisonneke zitten bij
ons in school. Wat een
geweldige start van een
nieuw schooljaar.
We schrijven maandag 4
september!
(foto
facebook)

Badminton…..iets voor jou?

Al vele jaren spelen wij met een groep dames iedere woensdagmorgen van
10.30 uur tot 11.30 uur badminton in het Geertman.
Lekker op een ontspannen wijze een uurtje inspannen, heel goed voor je
conditie en je souplesse.
Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een ander activiteit voor onze
groep. Momenteel is er wel plek voor enkele nieuwe deelnemers. Wil je het
eens proberen kom dan gewoon een keer om 10.30 uur op woensdagmorgen
naar het Geertman en doe vrijblijvend een paar keer mee.
Voor meer informatie: Lucy ten Barge 06-48315044
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28 september Dag van de Ouderen in Hengelo
De internationale Dag van de Ouderen wordt dit jaar in Hengelo gevierd op
donderdagmiddag 28 september in de Moeder Theresakerk aan de
Meijersweg. Vanaf 14.30 uur staat een kop koffie of thee klaar, 15.00 uur
start het programma. De entree is vrij.
Hengelo is een multiculturele stad. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw kwamen
veel mensen uit landen als Turkije, Spanje en Italië naar Hengelo omdat Nederland op
zoek was naar arbeiders voor de industrie. Later hebben ook veel mensen op de vlucht
voor oorlog, geweld of honger in Hengelo een veilige plek gevonden. Recentelijk
kwamen er nog groepen vluchtelingen uit Syrië. Inmiddels wonen deze mensen korte of
langere tijd in Hengelo. Hebt u al kennis gemaakt met elkaar? Hoe goed kent u uw
stadsgenoten? Hoeveel van deze oudere stadgenoten hebben contact met hun
Hollandse buren? Waar vinden de contacten plaats?
Om hieraan een positieve bijdrage te leveren is voor de Dag van de Ouderen 2017
gekozen voor het motto: “ontmoeting” en “hoe gaan we met elkaar om?” ( ken ik oe
al?). Daarvoor is een programma samengesteld waarin het leven en de ontmoeting
vanuit twee verschillende culturen centraal staat.
De heer Habib Faal, woont in Hengelo. Ooit kwam hij met zijn ouders naar Nederland.
Nu is hij hier hoofd van een basisschool. Hij zal ons vertellen over zijn persoonlijke
ervaringen en zijn ervaringen als schoolhoofd in een multiculturele omgeving. De heer
Faal is zelf in twee culturen opgegroeid. Hij kan bloemrijk en op humoristische wijze
verhalen over zijn ervaringen. Bovendien ziet hij als schoolhoofd ook hoe kinderen hun
weg vinden in een voor hen vreemde cultuur. Hij is tevens voorzitter van de Syrisch
Orthodoxe Mariakerk in Hengelo. Ook dat geeft hem inzichten en lessen voor de
samenleving, die hij graag met ouderen van Hengelo wil delen.
Na een pauze, volgt een optreden van de zanggroep Sansan. Zij noemen zichzelf: “Het
grootste geheim van Twente, ons repertoire is ondeugend”. Ze zijn een vriendengroep
en zingen al een tiental jaren samen liedjes, waar ze vrolijk van worden. Ze maken zelf
teksten op bestaande muziek, soms ook in het dialect. Zo zal Sansan deze middag een
repertoire brengen dat past in het thema Ontmoeting. Hier en daar heeft het wat weg
van cabaret. Humor is een drijfveer. Dus laat u verrassen! De middag duurt tot
ongeveer 17.00 uur.
De organisatie is in handen van de Seniorenraad Hengelo, ondersteund door
Wijkracht/SWOH.

BBB-tje

Huurwoning gezocht in of rond Beckum.

voor een gezin bestaand uit vijf personen en een hond

0651235057
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Levenslust presenteert……
Ook in het najaar 2017 speelt Levenslust weer met een prachtige productie in
’t proggiehoes. Het stuk zal heten:

Pas op! schrikdroad!

De boerderij van Berend Prins is gedoemd ten onder te gaan. Dit omdat hij zijn
land niet mag bemesten vanwege het beschermd natuurgebied naast hem.
Toch zullen zijn kansen keren als wethouder Sjoerd Post en Tinus Eising
menen dat er onder het land van Berend een thermale waterbron schuilt. Die
twee hebben dollartekens in de ogen gekregen en willen op een sluwe wijze
het land van Berend overnemen.
Op de boerderij woont Berend samen met oma en zijn zoon Jan. Jan heeft nog
geen geluk bij de dames. Wel wordt hij begeerd door de hulp in de
huishouding; de lieve maar niet zo charmante Sientje. Tot haar grote verdriet
ziet Jan helemaal niks in Sientje. Daarnaast houdt de op roddels beluste
postbode Lien alles nauwlettend in de gaten. Dit bij elkaar leidt tot spannende
intriges en hilarische situaties.
“Pas op! Schrikdroad!” is geschreven door Bernd Gombold en vertaald door
Ben ten Velde.

De speeldata zijn: 3 - 4 - 5 – 16(let op! Donderdagavond) - 17 – 18 november
2017, zondag 5 november is een middagvoorstelling. Kaarten zijn te reserveren
bij
de
familie
Ottink,
telefoon
nummer:
074-3676442.
Entreeprijs bedraagt 10 euro.
Kijk op www.levenslust.com voor meer informatie.

WERKGROEP JEUGD

Op vrijdag 22 september beginnen weer met het nieuwe seizoen van
Werkgroep Jeugd.
Werkgroep jeugd is bestemd voor de jongeren van de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs. Wij organiseren ongeveer iedere 6 weken een
avond.
Behoor je tot deze groep en ben je nog niet benaderd en lijkt het je leuk....
Laat het ons weten! Je kunt mailen naar ginisep@gmail.com
Met vriendelijke groet de leiding van Werkgroep Jeugd,

Irma Ten Dam
Nicolle Assink
Dianne Asbroek
Gini Heijmerink.
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Wist u datjes… de bal rolt weer!


Eerste proef nieuwe keepers Mike en Milan, individuele (bal)oefeningen
ernaast van Joost en Jorn olv. Mario en een 1e oefenpartij tegen
Delden van TVO1. Het was warm, nogal onwennig en het spel bij
vlagen slordig. Maar na een 0-2 ruststand won TVO toch ruim met 5-1
van Delden. En een week later kwam Langeveen op bezoek. De
oranje-zwarte formatie was ook een maatje te klein, want met goals
van Thijn, Stef, Aaron en Maik werd het 5-0 voor TVO.



TVO 2 trapte af tegen Bentelo 2 en dat verliep ook prima. De gasten
waren onmachtig tegen de verjongde TVO ploeg. Jasper t.D. hield 3x
het hoofd koel, 3-0 TVO winst derhalve. Luuk G. moest na ruiim een ½
uur door een blessure afhaken. TVO4 snoepte Bon.Boys5 verrassend
de punten af, 0-2 winst. Daags ervoor speelde TVO JO17 thuis tegen
Winterswijk, kwam via Jason op 1-0, maar moest na rust de sterker
wordende gasten 2 goals toestaan, dus 1-2 verlies. TVO JO19 startte
de oefenreeks prima met winst op Hoeve V. en RKZVC, deze zege in
Zieuwent liet een sterke slagvaardige TVO ploeg zien; 0-3 winst…



TVO1 ontving Hoeve V. noabers onder elkaar. Pover partijtje, er ging
nog veel mis en TVO zag na een 2-0 voorsprong Hoeve V. langszij
komen. Jorn G. maakte het verschil met 2 geweldig genomen vrije
schoppen bovenin de driehoek, 3-2 zege tenslotte… Een TVO mix van
3-4 won ernaast van Hoeve V. met 5-1 (of toch 6-1 volgens
sommigen?)… Het JO19 team speelde de 2e bekerpartij tegen Rekken,
kwam pal voor rust met 0-1 achter, maar via en cadeautje werd het 11, waarna Colin V. 2x goed voorbereidend werk van Youri T en Jelle V.
adequaat kon scoren zoals een spits betaamt, 3-1 winst dus… In de
sportzaal en kantine was de kick off voor TVO handbal. Lekker gezellig
druk met de meisjes; tekenen, kleuren, potje handballen, tenue passen
en teamfoto’s maken…



En waarachtig, TVO1 was uit bij Berghuizen goed bij de les.
Noodgedwongen door nieuwe blessures pakten positiewisselingen toch
goed uit. ‘Het had ook 1-4 kunnen staan’, meende coach
Danny, maar TVO boekte via een benutte strafschop van Aaron prima
0-1 bekerwinst in Oldenzaal.
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Zomerse activiteiten in Beckum
Eind juni, in Beckum werden de laatste culturele en sportieve evenementen
van het seizoen/het schooljaar gehouden. Die verdienen alsnog aandacht in
deze september BBB, want dit maandblad dient volledig te zijn qua
berichtgeving van gebeurtenissen van enige importantie.
Een Creamiddag op de open dag van de basisschool kende een groot
succes. En bij Street Wise werd het verkeer in al haar facetten onder de lope
genomen. Zowel door leerlingen als ouders, opa’s en oma’s. Prima initiatief en
veel belangstelling. Opdrachtjes van kinderen werden gepresenteerd op de
speelplaats. De Bleek draaide op volle toeren!
Maar maandag 26 juni was de feestmiddag voor de TVO acc.werkgroep
en schoonmaaksters. een mooie traditie werd in ere gehouden. Dit keer
geen fietstocht rond Beckum, maar een nostalgische spelenmiddag bij de
tennis-handbalveld. Busgooien-buksschieten-boogschieten en doelschieten in
vakjes. Het vergde opperste concentratie van de senioren; de missers waren
groot, evenals de hilariteit als er weer een pijl het maisveld in vloog of gewoon
bij de startstreep op de grond viel. Marga bleek bij de dames de winnaar en
Hennie bij de heren. Dat maakte Hennie Wijlens nadien bekend bij het
verorberen van een smakelijke forse halve haan nadien. Harry-Ria Jannink en
Hennie-Willy Wijlens tekenden voor de soepele organisatie.
En ja hoor, glasvezel buitenaf is nu daadwerkelijk ook binnen bereik
van ons buitengebied. Na veel lobbyen kon 10 juli de balans worden
opgemaakt, 60,3 % vd. aanwonenden had zich aangemeld en wordt
aangesloten. De schup kan in de groond…
Op de velden van TVO is veel werk verricht om die speelklaar te maken.
Sproeien in droge periode, bezanden, bewerken en plaggen voor de doelen. de
regenmassa medio juli was zeer welkom. Maar… ‘niet met honden over de
velden lopen’ scheen nog steeds niet door iedereen begrepen te zijn. Tot
ergernis van velen, vooral TVO betrokkenen.
Het moet niet gekker worden… In de maand augustus kwamen berichten
binnen over het stelen van accu’s in een zendinstallatie in Beckum,
putdeksels van riolen en deksels van mestopslag-containers in de regio.
Waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Brutaliteit ten top en wat
levert nu per saldo dat gappen van wat ijzer, koper of ander materiaal op?
Keep Them Rolling, een indrukwekkende karavaan aan historische
legervoertuigen van kleine jeeps, motoren met zijspan, tanks en ander
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voormalig oorlogstuig, trok 10 september door onze regio. Via de Bentelerweg,
Hengelosestraat en Wolfkaterweg door Beckum werd later ’s middags bij St.
Isidorushoeve de tocht van honderden voertuigen beëindigd. Onderweg en bij
het eindpunt was veel bekijks voor dit stuk nostalgie en historie.
Ook het dossier ‘omgekeerd inzamelen’ dan wel restafval in de
ondergrondse containers brengen van de gemeente Hengelo sleept zich
voort. In Beckum is er - behoudens grotendeels buitengebied bewoners –
weinig gemopper. Maar in Hengelo wordt nog volop geklaagd/ gediscussieerd
(oa. in Hengeloos Peil onlangs) en liep een gerechtelijke procedure. Uitbreiding
van aantal containers wordt overwogen en goed gemotiveerde uitzonderingen
(lange afstand tot container, slecht ter been, hoge leeftijd van flatbewoners)
zijn zo van die situaties waarbij wellicht tegemoet gekomen kan worden aan
alsnog plaatsing van grijze otto.

GLOORT ER LICHT AAN DE HORIZON?
De parochievergadering met de locatieraad van Beckum in juni kende een
somber perspectief. Dat is in de vorige BBB ook duidelijk vermeld. Het geeft
een beeld dat voor iedere betrokkene herkenbaar is, de realiteit is.
Bij alle parochies binnen de overkoepelende H.Geestparochie zijn er zorgen over het
toekomstig functioneren. Zowel op het gebied van het kerkelijk functioneren als gevolg
van terugloop van kerkbezoek als ook de financiële situatie. Weliswaar is de ‘hoge nood’
bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen divers. Bij de ene parochie kan men zich qua
functiebezetting nog redelijk bedruipen, maar zit financieel bijna aan de grond. Terwijl
dit bij andere parochies omgekeerd is. Dat noopt de H.Geestparochie tot nog meer
samenwerking onderling om op enigerlei wijze de kerkelijke activiteiten
wekelijks/maandelijks te kunnen blijven uitoefenen. Dat knaagt en biedt
ontegenzeggelijk een somber toekomstbeeld. Voor de locatieraad in Beckum is de
situatie vooral zorgelijk inzake de personele bezetting.
Treffend voorbeeld is de gevoerde actie om het Proggiehoes overeind te houden.
Weliswaar gaf dit een hartverwarmende respons met zo’n 100 vrijwilligers, maar
bijspringen in de plaatselijke locatieraad – met éénmans bezetting! – is hiernaast nu
ook pure noodzaak. Die pure constatering werd uiteraard in juni ook geventileerd, maar
nu 3 maanden later; hoe staat de vlag er voor?
Gloort er licht aan de horizon? Krijgt de locatieraad de gewenste invulling of
ondersteuning? We leggen de vraag voor aan Bennie Goselink, die na twee
zittingsperiodes van vier jaar in januari die locatieraad gaat verlaten. Maar hij kan
momenteel nog geen duidelijk antwoord geven. Volgende maand hopen we meer info
te kunnen geven.

BBB redactie
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H. Blasius Beckum weekendvieringen
SEPTEMBER
Zondag 24 september

09.30 uur

Dinsdag 26 september

09.00 uur

Zaterdag 30 september
OKTOBER
Zondag 8 oktober

09.30 uur

Zondag 15 oktober
Zondag 22 oktober

09.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 1 november
Donderdag 2 november

19.00 uur
19.00 uur

Zondag 5 november

10.30 uur

Zaterdag 11 november

18.30 uur

Zondag 19 november
Zaterdag 25 november

18.30 uur

Woord- en Communieviering
Pastor Ogink/Spirit
Terugkomviering communicanten
Eucharistieviering, pastor Nowara
(in de Sacristie)
GEEN VIERING
Eucharistieviering, pastor Nowara
Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Dames- en Herenkoor
Allerheiligen
IN DELDEN
ALLERZIELEN, gebedsviering, Werkgroep
Dames- en Herenkoor
HUBERTUSVIERING, Ds. A. Kramer
Dames- en Herenkoor
Woord- en Communieviering,
pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Spirit

Datumbank
21 sep

OVBO; avond van 20.00-22.00 uur.
Gastspreker: Arjan van Bavel. Locatie: De Waarbeek
27 sep
AED herhaling van 19.00-21.15 uur (alleen voor genodigden)
28 sep
TVO ledenvergadering Handbal, Voetbal en Volleybal.
Aanvang 19.30 uur
28 sep
ALV TVO Omni, aanvang 21.00 uur in ‘t Geertman
30 sep
Sam’s Kledingactie Mensen in Nood, van 10.00-13.00 uur bij
’t Proggiehoes
3 okt
Ouderensoos
4 okt
Vrouw Actief; seizoen opening/jaarvergadering om 19.15 uur
Gastspreker: Dolf Ruesink
9 okt
Dorpsraad vergadering
11 okt
Zonnebloem; ontspanningsmiddag regio Zonnehof
13 okt
Happen en stappen, vanaf 18.30 uur, locatie: ‘t Proggiehoes
21 okt
Oud papier
3 -4-5-16-17-18 novToneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op,
schrikdraad’. Aanvang 20.00 uur
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5 nov
5 nov
7 nov
13 nov
14 nov
18 nov
21 nov
22 nov
24 t/m 26 nov
29 nov
11 dec
16 dec
20 dec
2018
8 jan
9 jan
6 februari
17 en 18 febr
6 maart
21 mrt
18 t/m 21 mei
8 t/m 10 juni

Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op,
schrikdraad’. Aanvang 14.30 uur
Hubertusviering in de H. Blasius, 10.30 uur
Ouderensoos
Dorpsraad vergadering
AED herhaling (alleen voor genodigden)
Oud papier
Vrouw Actief; Hoedenmaakster Alette ter Borg-Guliker.
Aanvang 19.30 uur
AED herhaling (alleen voor genodigden)
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op, schrikdraad’.
Aanvang 20.00 uur
OVBO; thema-avond Time Management. ‘t Proggiehoes
Dorpsraad vergadering
Oud papier
Kerstmarkt 17.00-22.00 uur. Locatie: W van Beckum, voorterrein
Dorpsraad vergadering
Ouderensoos
Ouderensoos
Opendagen van Stichting Historisch Archief Beckum e.o.
Ouderensoos
Paasmarkt de Bleek. 11.45 – 12.15 uur
Pinksterfeesten Beckum
TVO Jeugdkamp 2018

****************************************************************************************V
akanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
23 t/m 27 okt.
Herfstvakantie
25 dec. t/m 5 jan 2018
Kerstvakantie
26 febr. t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
30 maart t/m 2 april
Paasweekend
27 april
Koningsdag
30 april t/m 4 mei
Meivakantie
7 t/m 9 mei
Extra vrije dagen
10 t/m 11 mei
Hemelvaart
28 t/m 31 mei
Avondvierdaagse
10 juni
1e H. Communie
23 juli t/m 31 aug.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl

Beckum.nl ván en vóór Beckum.
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen
nodig. Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt
ook meegenomen in de BBB agenda.
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NATIONAAL KAMPIOEN UIT STEPELO!

Na het Overijssels kampioenschap heeft Steven Veldhuis ook op de Nederlandse
Kampioenschappen de titel in de wacht gesleept met Graziano VDL in de klasse Z. Ook
met Fionapina Colada een geweldige prestatie neergezet. 3e in de klasse ZZ!!’Wat een
top paarden!!’ Steven timmert al jaren flink aan de weg en won menig titel op nationaal
niveau. ‘Ik heb nu nog drie weken voor het WK in het Belgische Lanaken en ik denk dat
Graziano klaar is voor het WK, want dat is nu wel het hoofddoel’.
(foto en teksten uit Haaksberger Koerier)

HAPPEN EN STAPPEN !!

Vanoet het parochiehoes bie jantje van dina doar’n bos.

Wij hebben de koppen weer bij elkaar gestoken en gaan met Beckum4all (oude
kerstmarktgroep) een gezellige avond organiseren bij en voor het Parochiehuis.
Er is een bestuur gevormd en in mei met heel veel vrijwilligers gestart om het
parochiehuis aan het draaien te houden en ze kunnen daarbij wel een bijdrage
gebruiken. De opbrengst is daarom voor Stichting Proggiehoes.
We gaan op vrijdagavond 13 oktober met een wandeling “happen en stappen” in een
herfstachtige sfeer met eten, drinken, kraampjes en heel veel gezelligheid samen een
leuke avond houden.
Om 18.30 uur staat de koffie klaar en is de bar open.
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Voor de kinderen liggen op school opgaveformulieren om mee te doen met de wedstrijd
“de mooiste pompoen”. Als je geen pompoen hebt kun je er 1 afhalen. 13 oktober kun
je deze prachtige pompoen inleveren bij de kraam, er is een jury en leuke prijzen……

Als je mee wilt wandelen stellen wij het op prijs dat je het opgave formulier
invult en inlevert bij Ine Wentink aan de Past. Eppinkstraat 55 in Beckum. Je mag
ook een mail sturen naar intowentink@live.nl .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja , ik doe mee met …….. personen met de wandeling
Naam :
Adres :
Plaats :

NOG ÉÉN KEER; DE MUITERWEEK!

opening Muiterweek Beckum, wijnproeverij met wineble en een bierproeverij met de
twentse bierbrouwerij! Vlnr. Rita (nog voospoedig herstel na je ongeluk!!! red.), Frank,
Angela en Milou,( foto facebook)

Kerstdiner…voor Zonnebloemleden; andere opzet
Jaarlijks bij van der Valk Hengelo. Dit jaar worden een kleiner aantal Beckumers
uitgenodigd. In de volgende BBB volledige info over de veranderende opzet!

Deze maand in één volzin…

De verwarring is alom in deze boze wereld, waar mega-natuurrampen
plaatsvinden en zinloze oorlogen gevoerd door met haat en redeloosheid
opererende bevolkingsgroepen en daar is de trage kabinetsformatie in
Nederland door die grijze muizen nog maar een eitje bij, terwijl ondertussen
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DWDD – (met presentator Mathijs voorzien van een nieuwe Paul Verhoeven
haardos!), Umberto en Pauw hun comeback maakten met die
praatprogramma’s met een vleugje politiek, likje muziek, schepje humor,
voorzetje sport en dagelijkse opwinding, hetgeen ons doet verlangen naar
Willem Duys met zijn vissenkom en de première van de Belgische tiener Adamo
met ‘Vous permettez monsieur’ en in Beckum… lijkt de studie naar cq.
realisatie van een kunstgrasveld veel op die trage kabinetsformatie onder het
mom van; we laten ons geen financieel oor aannaaien en…
gelijk hebben ze!

Ontwerp vh nieuwe TVO Gildebord !

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
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